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Inleiding oor die boek Daniël 

Daniël in die ballingskap 

Die verhale en visioene van die boek Daniël speel af teen die agtergrond van die ballingskap van Juda 

in Babel.  

Die eerste verhaal in die boek plaas die gebeure in die derde regeringsjaar van Jojakim d.w.s. 605 vC 

(Dan. 1:1). Die jong Daniël word deur Nebukadnesar weggevoer saam met ’n hele aantal ander 

jongmanne, net ná Nebukadnesar die Egiptiese leër by Karchemis oorwin het. Lees meer oor Jojakim 

en die res van die Judese konings in hierdie tyd in my bydrae oor 2 Kronieke 36 (Vgl. ook 2 Kon. 24:1 

en 2 Kron. 36:6 wat van Nebukadnesar se optrede teen Jojakim en Jerusalem vertel).  

Die laaste visioen in die boek word gedateer in die derde regeringsjaar van Kores, d.w.s. 537 vC (Dan. 

10:1), ’n tydperk van bykans 70 jaar (vgl. Jer. 29:10). Daniël is hier as ou man steeds aktief betrokke 

as God se instrument in die openbaring van sy plan vir die koms van Sy koninkryk. 

Die ballingskap van Daniël was dus een van die Here se voorsienings wat waarskynlik die Jode se lot 

in ballingskap versag het, aangesien Daniël uiteindelik vir jare in diens van die onderskeie konings 

van Babel was. Dit moes ook ’n impak gehad het op Jojakim se seun, Jojagin, wat uiteindelik ná die 

tweede wegvoering in ballingskap in 597 vC begenadig is, soos ons 2 Konings 25 lees. Daniël is in dié 

opsig baie soos Josef van lank gelede wat weggevoer is deur die Midianiete na Egipte om vir die 

familie van Jakob ’n uitkoms in die tyd van hongersnood te bring. 

Die boek Konings sluit hierby aan en vermeld dat na amper die helfte van die ballingskap verby was, 

in die 37ste jaar van die ballingskap van koning Jojagin, hy begenadig is, vrygelaat is en van toe af ’n 

hoër status geniet het as die ander konings wat saam met hom daar was (2 Kon. 25:27-29; Jer. 

52:31-34). Hy het selfs aan die koning van Babel se tafel geëet en ’n permanente toelae gekry vir sy 

daaglikse behoeftes solank as wat hy gelewe het.  Dit hou dus waarskynlik verband met die werk van 

en status wat Daniël geniet het in Babel, hoewel dit nêrens vir ons eksplisiet vertel word nie. 

Terloops – Jer. 25:1 plaas dié oorlog van Nebukadnesar in die vierde regeringsjaar van Jojakim. Die 

verskil kan as volg verklaar word: 

• Daniël werk waarskynlik met die Babiloniese metode om die eerste regeringsjaar van die 

koning te bepaal. Die eerste jaar van ’n koning word eers van die nuwe jaar af getel. Die 

eerste maande van sy regering tot met die nuwe jaar tel dus nie om sy regeringstyd te 

bepaal nie.  

• Jeremia werk weer waarskynlik met die Palestynse metode om die regeringstyd te bepaal. 

Die maande wat die koning regeer tot by die nuwe jaar word as die eerste regeringsjaar van 

die koning getel. 

Daniël as persoon 
Die boek gee vir ons geen inligting oor Daniël se afkoms nie. Daar is bv. geen geslagsregister of ten 

minste net ’n aanduiding van sy familie nie. Al wat ons van sy lewe voor Babel weet, is dat hy ’n 

goeie opvoeding moes gehad het en onder die vername mense uit Jerusalem getel het. Dit lei ons af 

http://www.bybelskool.com/kronieke/2-kronieke-36-jerusalem-val-en-die-volk-word-in-ballingskap-weggevoer/
http://www.bybelskool.com/kronieke/2-kronieke-36-jerusalem-val-en-die-volk-word-in-ballingskap-weggevoer/
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uit die feit dat die koning se voorskrif vir die seleksie van jongmanne was dat hulle: “toegerus met 

kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen,“ moes wees (1:4). 

Daar is ook ’n Daniël wat in Esegiël – een van die profete tydens die ballingskap in Babel – genoem 

word (14:14,20; 28:3): 

• Die eerste keer word Daniël saam met Noag en Job as voorbeelde van getroue volgelinge 

van God gebruik om die volk te oorreed om hulle afgode te laat staan en aan God 

gehoorsaam te wees. As die volk nie hulle afgode laat staan nie, sal hulle heeltemal verdelg 

word. Selfs mense soos dié drie geloofshelde sal – weens hulle geregtigheid, sê Esegiël – net 

hulleself, en nie eers hulle eie kinders, in só ’n tyd kan red nie (Eseg. 14:14,20 – vgl. Jer. 15:1 

waar op soortgelyke wyse Jeremia se voorbidding vir die volk afgewys word en die Here sê 

dat selfs die groot voorbidders, Moses en Samuel, se gebede nie verandering sou kon bring 

nie).  

• In die tweede verwysing word van Daniël se groot wysheid gepraat in ’n gedeelte waar die 

regeerder van Tirus verkwalik word dat sy eie wysheid na sy kop toe gegaan het en hy hom 

teen God verset het (Eseg. 28:3). 

Dit is egter onseker of enige van dié twee tekste na dieselfde persoon van die boek Daniël verwys, 

omdat die spelling van die naam in die oorspronklike teks van Esegiël verskil van dié in die boek 

Daniël – Danel (ִנֵאל ִניֵאל) i.p.v. Daniël (דָּ  Die Masorete wat vir die OT teks se oorlewering en ook .(דָּ

vokalisering verantwoordelik was, het wel die Esegiël teks (die sogenaamde ketiv lesing – dit wat 

geskryf is) verander na Daniël (die sogenaamde qere lesing – dit wat gelees moet word) en daarmee 

waarskynlik aangedui dat Esegiël na Daniël in die boek Daniël verwys.  

Esegiël kan egter moontlik eerder na Danel, die skoonpa van Henog in die pseudepigrafiese werk 

Jubileum (4:20 – wat as kanonieke teks in die Etiopiese Ortodokse kerk erken word) verwys. Daar is 

ook ’n Danel bekend uit die Ugaritiese Aqhat epos wat as ’n goeie regter bekend gestaan het vir wie 

die saak van weduwees en wese na aan die hart gelê het. 

Twee dele: Verhale en Visioene 

Die boek is in twee duidelike dele opgedeel waarin God se betrokkenheid by sy mense sowel as in 

die wêreld en heelal geïllustreer en beskryf word deur: 

1. Ses verhale van Daniël (Beltsasar), sy vriende, naamlik Gananja (Sadrag), Misael (Mesag) en 

Asarja (Abednego), sowel as die konings, naamlik Nebukadnesar, Belsasar en Darius, se 

wedervaringe tydens die ballingskap in Babilon – hfst. 1-6; 

2. ’n Reeks van vier apokaliptiese visioene, waarin die gordyn op die koms van die koninkryk 

oopgetrek word en die invloed en impak wat dit op die magte en kragte van die aarde en die 

hemel sal hê – hfst. 7-12.  

Aan die eenkant demonstreer die boek Daniël God se voorsiening en versorging vir dié wat aan Hom 

getrou en lojaal bly ten spyte van talle uitdagings (Daniël en sy drie vriende), sowel as sy aanvaarding 

van enigiemand wat hul vertroue in Hom plaas, selfs heidense konings (Nebukadnesar, Darius). 

Aan die anderkant demonstreer dit God se invloed en ingrype in die geskiedenis wat nie net die wel 

en weë van konings en koninkryke bepaal nie, maar afstuur op ’n finale afrekening met die boosheid 

van die mensdom en die vestiging van Sy koninkryk. 
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Daarom word die boek onder die apokaliptiese literatuur gereken, aan die een kant gewortel in die 

wysheidstradisies van Israel en aan die ander kant deel van die profeties-eskatologiese literatuur. 

God se aktiewe betrokkenheid in die heelal 

Die boek Daniël fokus dus op God se aktiewe, omvattende en soewereine betrokkenheid in die 

heelal op drie terreine: 

1. Dit sluit die geloofsgemeenskap in, nie net in hulle eie land nie, maar ook in die vreemde in 

ballingskap. Dit dra die bevestiging en versekering dat God daar is waar Sy mense is. 

2. Dit sluit die konings en koninkryke van hierdie wêreld in met wie God op verskillende 

maniere in gesprek tree. Dit dra die hoop en verwagting dat God daar is waar politieke, 

ekonomiese en sosiaal-maatskaplike besluite geneem word. 

3. Dit sluit ook die konflik in die wêreld van engele in wat op verskillende wyses ’n impak op 

die mensdom en die aarde het. Dit dra die belofte en troos dat God daar is waar die chaos 

magte dreig om mense met hulle boosheid te verswelg. 

Twee tale: Hebreeus en Aramees 

Die boek is ook in twee tale geskryf:  

• Hfst. 1 tot hfst. 2:4a sowel as hfst. 8-12 is in Hebreeus – die taal van die Jode.  

• Hfst. 2:4b tot hfst. 7 is in Aramees – die wêreldtaal van dié tyd, ook van Babel ( vgl. 2 Kon. 

18:26), waarskynlik om die boodskap van dié verhale toeganklik te maak vir ’n wyer gehoor 

as dié van die Jode. 

Die feit dat die gebruik van die twee tale nie ooreenkom met die verdeling tussen die verhale en die 

visioene nie, dui op die waarskynlike eenheid van die boek in terme van die skryf daarvan. 

Wat verder interessant is, is dat die Aramese deel van hfst. 2-7 op konsentriese wyse gerangskik is: 

• Hfst. 2 en 7 gaan oor die koninkryke van die wêreld en God se ingrype en invloed daarin. Dit 

vorm die buitelyne van die Aramese boodskap aan die wêreld. God het mag oor alle 

menslike sisteme van mag. 

• Hfst. 3 en 6 gaan oor God se mag om sy mense van gevaar te red – brandende oond en 

leeukuil . Dit vorm die kontras van God se sorg vir sy mense teenoor God se mag oor almal 

en alles. 

• Hfst. 4 en 5 gaan oor God se oordeel oor konings wat hulleself verhef – Nebukadnesar en 

Belsasar. Dit is die sentrum van die Aramese boodskap aan die wêreld. God se mag het ’n 

sigbare invloed in die wel en weë van ook van die leiers van sisteme, die konings. 

Dit beteken dat hfst. 4 en 5 die hart van die boodskap is in die wêreldwye bekende taal Aramees, 

sodat almal dit kan lees. 

Datering van die boek 

Baie geleerdes beskou die boek Daniël as een van die jongste boeke in die OT wat êrens in die 2de 

eeu vC geskryf is in die tyd van die Makkabeërs. Dit was ’n tyd van geweldige onderdrukking waarin 

die tempel ontheilig is en die Jode nie hulle eie godsdiens en/of kultuur kon uitleef nie. Die skrywer 

van daardie tyd het dus teruggegryp na die ou verhale van Daniël en sy vriende om die volk moed te 

gee om standvastig te bly ten spyte van die vervolging. 
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Dit is egter aan die ander kant duidelik uit die boek self dat die konteks waarin Daniël en sy drie 

vriende opgetree het, nie soseer met vervolging en onderdrukking te make het nie, maar met die 

uitdaging om in ’n vreemde godsdiens en kultuur getrou aan Jahwe en die Joodse godsdiens te bly. 

Dit is die natuurlike konteks waarbinne die verhale geplaas is en waarmee ’n mens rekening moet 

hou. 

Die vernaamste rede waarom geleerdes die boek in die Makabeër tyd dateer het daarby nie primêr 

te make met die verhale in Daniël nie, maar met die inhoud van Daniël se visioene, veral hoofstuk 

11, waarin die tyd van die Griekse oorheersing met baie detail beskryf word en dit onteenseglik met 

die tyd van Antiogus IV Epifanes verbind kan word, hoewel sy naam nie genoem word nie. Die 

geleerdes dink nie dat profesie met sulke detail vooruit geskryf kan word nie en reken dat die 

visioene eerder ná die gebeure geskryf is. 

Dit verraai egter in ’n sekere sin net hierdie geleerdes se voorveronderstelling – dat profesie volgens 

hulle per definisie nie vooruit geskryf kan word nie. Dit druis egter lynreg in teen nie net ’n hele 

string ander Bybel profesieë nie, maar negeer ook die feit dat daar in ander godsdienste van daardie 

tyd profesieë was wat met die toekoms te make gehad het (bv. die sogenaamde Dinastie Profesieë 

uit Babel). 

Die vroegste lesers en interpreteerders van die boek het daarenteen geen probleem gehad om die 

boek in terme van sy inhoud te hanteer as profesieë wat met die toekoms te make het nie, soos ons 

ook van Jesus lees in die NT (Matt. 24:15). Daar is ook navorsing wat beweer dat die kanon van die 

OT reeds in die Makkabeër tyd afgesluit was, wat ’n laat datering van die boek Daniël onmoontlik 

sou maak. 

Hierbenewens is die Griekse vertaling van die OT – die Septuagint of LXX (=70) vernoem na die 70 

geleerdes wat daaraan gewerk het) – wat in die 3de eeu vC begin is en teen 132 vC afgehandel is. 

Daarin was die boek Daniël ingesluit.  

Trouens, by Qumran is 8 Hebreeuse kopieë van die boek Daniël ontdek wat gedateer word na min of 

meer dieselfde tyd as die afsluiting van die LXX. Dit is doodgewoon onmoontlik dat soveel kopieë só 

kort na die Makkabeër tyd geproduseer kon word, want dit sou eers as kanoniek verklaar moes word 

deur die Joodse geleerdes. 

Daar is dus vir my geen dwingende rede waarom die boek nie gelees kan word soos dit self 

aangebied word nie – as ’n verhaal wat in Babel afspeel waarin ook visioene oor die koms van God se 

koninkryk ontvang is. Dat dié verhale vir mense in die Makkabeër tyd betekenis kon gehad het, sal 

uiteraard so wees, maar om daarom die datering van die boek te verander, sonder meer getuienis as 

maar net die omstandigheidsgetuienis wat geleerdes aanbied, oortuig my hoegenaamd nie.  

Daarom lees ek die verhaal van Daniël soos die boek dit self aanbied en probeer só sin maak 

daarvan.  

Die ander kritiese vrae oor die inhoud van die boek, veral die interpretasie van die visioene (bv. die 

identiteit van die koninkryke wat deur Nebukadnesar se beeld, die identiteit van Darius, die Mediër, 

die gebruik van simboliese getalle en so meer), sal ek behandel soos ons die boek deurlees. 
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Ekstra materiaal in die boek Daniël 

In die Rooms-Katolieke en Ortodokse kerke se weergawe van Daniël is daar ook ’n hoofstuk 13 en 14 

bygevoeg wat op die LXX berus en in die Vulgaat (Latynse vertaling van die Bybel) opgeneem is. Dit is 

ook hoe die eerste Engelse King James vertaling dit gehad het. Die hoofstukke handel oor die 

innemende verhaal van Susanna en die Oudstes wat deur Daniël van valse beskuldigings gered is 

(hfst. 13) en die verdere twee verhale oor Daniël se ontbloting van bedrog rondom die afgod Bel en 

sy oorwinning van ’n draak, getiteld Bel en die Draak (hfst. 14). Daar is ook ’n byvoeging in hfst. 3 as 

deel van die verhaal van die drie vriende in die brandende oond: Die gebed van Asarja (Abednego) 

en die lied van die drie heilige jongmense. 

Hoewel daar egter heel waarskynlik ’n Hebreeuse weergawe van hierdie hoofstukke was (onthou die 

LXX is ’n vertaling), vind ’n mens nêrens verwysings in ander Joodse literatuur na hierdie hoofstukke 

nie, en het die Hebreeuse teks self nie behoue gebly nie. Omdat die Protestantse Bybel in die 

Hervorming van die 16de eeu geskoei is op die Hebreeuse teks van die OT, word dié uitbreidings 

gevolglik nie as deel van ons Bybel gedruk nie, omdat die Jode ook nie dié dele as kanoniek gereken 

het nie.   

Onthou egter dat Jesus en die skrywers van die NT, sowel as die eerste Christene, baie bekend was 

met die Griekse LXX en dit trouens meesal as hulle “Bybel” gebruik het. Hulle was dus waarskynlik 

goed bekend met dié hoofstukke in die boek Daniël. Lees dit dus gerus by die skakels hierbo! 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Susanna_(Book_of_Daniel)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bel_and_the_Dragon
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prayer_of_Azariah_and_Song_of_the_Three_Holy_Children
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prayer_of_Azariah_and_Song_of_the_Three_Holy_Children
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Daniël 1-2 – Daniël blink uit in die uitleg en openbaring van drome 
Ons lees vandag twee verhale van Daniël.  

• Die eerste verhaal stel Daniël aan ons bekend as ’n besonder wyse jongman wat uitblink in 

die uitleg van gesigte en drome – hfst. 1.  

• Die tweede verhaal gaan vêrder en stel Daniël aan ons bekend as iemand wat in kontak is 

met dié God wat geheime kan openbaar, selfs die drome van die koning – hfst. 2.  

Die twee verhale dien ook as ’n tekening van God as Iemand wat nie net agter die skerms mense se 

wel en weë as’t ware onsigbaar bestuur nie, maar Self in gesprek tree met hulle selfs in hulle mees 

private en intieme droomwêreld. In die proses skuif die gordyn op die toekoms op ’n skrefie oop in 

die uitleg van die droom van Nebukadnesar. 

Daniël blink uit in die uitleg van gesigte en drome – hoofstuk 1 

Daniël en sy vriende was reeds deeglik onderrig soos ons aflei uit die koning se vereiste vir hulle: 

"toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen". 

Hulle moes nou egter onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal oor 'n tydperk van drie jaar om 

daar diens te kon doen. 

Die drie vriende het betekenisvolle Hebreeuse name van hulle ouers gekry:  

• Gananja – “Jah(wê) is genadig”;  

• Misael – “Wie is soos God?” of “voorsiener”;  

• Asarja – “Jah(wê) het gehelp”.  

Dit is egter deur Aspenas, die hoofpaleisbeampte, verander om Babiloniese gode te reflekteer:  

• Sadrag – “Bevel van Shudur Aku (maangod)”;  

• Mesag – “Wie is soos Aku? (waarskynlik verkorte vorm van Mi-sha-aku)”;  

• Abednego – “Dienskneg van Nergo (verkorte vorm van Nergal – sommige dink dit verwys 

eerder na Nebo)”.  

Die naamsverandering het Daniël-hulle hulle laat geval. Wat mense van buite af aan hulle doen, kon 

hulle eintlik nie skeel nie. Om egter hulle dieet te verander en veral aan afgod offervleis blootgestel 

te word, was baie meer problematies.  

Let op hoe Daniël as leier van die vriende optree, en dat sy "voorneme" om hom nie te verontreinig 

met die koning se kos en wyn nie, tot sy versoek lei om vrygestel te word daarvan. Hy het goed 

gedink oor wat hulle te doen staan. 

Let ook op dat hy dit vra as 'n "vergunning", nie as 'n eis nie, en dit boonop formuleer in 'n wen-wen 

proefnemingsvoorstel. As die voorstel werk, is dit tot beide partye se voordeel. As dit nie werk nie, 

sal hulle inval by die koning se voorskrifte. Baie wys! 

Die hoogtepunt in die verhaal is egter dat die erkenning vir die feit dat die hoofpaleisbeampte 

gunstig en simpatiek teenoor Daniël gestem is, aan God se werk toegeskryf word. Dit is die eerste 

onsigbare transformasie punt in die verloop van hulle verblyf in Babel. En let op dat die 

hoofpaleisbeampte primêr op 'n persoonlike vlak gunstig en simpatiek teenoor Daniël gestem word, 
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nie teenoor sy idee as sodanig nie. Persoonlike kontak bring mens verder as 'n blote 

ooreenstemming van idees. 

Die tweede transformasie punt in die verhaal kom weereens weens God se onsigbare aksie: "God 

het aan hierdie vier jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. Daniël 

kon enige gesig of droom uitlê." Sonder dié gawes van God sou hulle getrouheid, en veral dié van 

Daniël, nie so 'n wye impak gehad het nie. 

Die netto resultaat van hulle getrouheid aan hulle geloofstradisie en hulle soeke na ’n wen-wen 

oplossing in hulle situasie aan die een kant en God se onsigbare werk aan die ander kant, maak dat 

die vier vriende 'n groot en deurlopende invloed in die koningshuis kon uitoefen. 

Daniël is in kontak met dié God wat geheime openbaar – hoofstuk 2 

Waar God in die eerste hoofstuk onsigbaar aan die werk was om die hoofpaleisbeampte, Aspenas, 

gunstig teenoor Daniël-hulle te stem, is Hy hier baie meer op die voorgrond. Dit herinner ’n mens 

ook aan Josef wat die droom van farao uitgelê het. Die feit dat Daniël die droom van die koning kon 

vertel, skets 'n prentjie van God wat in alles wat gebeur teenwoordig en aktief besig is. Hy weet selfs 

wat in ons droomwêreld aangaan en gee selfs vir ons drome.  

Let op die detail waarmee die verhaal beskryf word, veral dat die naam van Arjok, die hoof van die 

lyfwag, net soos Aspenas in die eerste hoofstuk genoem word. Dit dui op ’n detail kennis van die 

verhaal wat die egtheid daarvan verhoog. 

Dat die koning nie tevrede is net met ’n uitleg nie, maar sommer ook van sy wyses vra dat hulle die 

droom self moet weergee, dek die tafel vir Daniël om Nebukadnesar aan Sy God bloot te stel, dié 

God wat nie net geheime kan uitlê nie, maar inderdaad die geheime ken en selfs gee. 

Die uitleg van die droom is uiteraard baie belangrik as God se boodskap vir die koning sowel as vir 

ons, maar die bekendmaking van iets so vlietend en verborge as 'n droom, nooi ons alreeds uit om in 

alles met dié God rekening te hou. 

Let op die rol wat gebed speel om agter die kap van die byl van die droom te kom. Dit nooi ons uit 

om dieselfde te doen met die drome wat ons self droom. Daniël prys die Here in ’n pragtige gebed 

wanneer God die droom openbaar en ook die uitleg daarvan in ’n nagtelike visioen vir Daniël gee. 

Daarin bely hy dat wysheid en mag aan God alleen behoort, nie aan hom (wysheid) of selfs aan 

Nebukadnesar (mag) nie. Dit is God wat tye en omstandighede bepaal, wat konings afsit en aanstel 

en wat die verborge dinge aan die lig bring. 

Die beeld se samestelling in die droom en die uitleg daarvan word vervolgens aan Nebukadnesar 

openbaar wat met die opeenvolging van 4 of 5 koninkryke te make het. Let egter op dat die uitleg 

nie die koninkryke se name identifiseer waarna verwys word nie.  

Die tradisionele verklaring van die opeenvolging van koninkryke is dat die kop van goud met die 

Galdeërs, die bors en arms van silwer met die Mediërs-Perse, die maag en heupe van brons met die 

Grieke en die bene van yster en die voete deels van yster en deels van klei met die Romeine 

geïdentifiseer word. Laasgenoemde kan moontlik op twee tydperke dui, maar dit word meesal as 

een geïnterpreteer weens die feit dat daar in die res van die boek van vier koninkryke gepraat word 
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(bv. hfst. 7). Die klip wat die beeld verpletter en ’n groot rots word wat die hele aarde bedek, dui op 

die koninkryk van Christus. 

Maar dié verklaring kan ook anders ingeklee word, veral afhangende van hoe ’n mens oor die idee 

van profesie as ’n toekomsgerigte openbaring oordeel. Dat dit nie meer definitief uitgespel word in 

die teks nie, moet ’n mens katvoet maak vir té absolute stellings daaroor. In hoofstuk 8 sal meer 

inligting gegee word oor die tyd van die koninkryke van die Mediërs-Perse en ook die Grieke, maar 

steeds in beeldryke simboliese taal. Die koninkryk wat ná die Grieke kom, die Romeine soos ons 

vandag weet, word egter glad nie direk genoem nie. 
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Daniël 3-4 – God red Daniël se drie vriende en oortuig Nebukadnesar 

van sy Heerskappy  
Ons lees vandag twee verhale van geloof in God.  

• Die eerste verhaal handel oor die standvastige geloof van Daniël se drie vriende wat 

volgehou word selfs al moet hulle die brandende oond daarvoor trotseer – hoofstuk 3. 

• Die tweede verhaal handel oor die geloofsbelydenis van Nebukadnesar wat aan die wêreld 

van sy tyd uitbasuin dat God bo alles Koning is, ná hy deur sy eie smeltkroes van verstoting 

moes gaan – hoofstuk 4. 

God se mag manifesteer deur die vasberade geloof van Daniël se drie vriende – 

hoofstuk 3 

Nebukadnesar se beeld is waarskynlik geïnspireer deur die beeld in sy droom (hfst. 2). Hy skep 

daarmee ’n simbool van sy universele mag waaraan hy goddelike eienskappe koppel deur van almal 

te verwag om daarvoor neer te buig en dit te aanbid. 

Dit skep ’n geleentheid vir sekere jaloerse Galdeërs om die drie vriende van Daniël in diskrediet te 

probeer bring. Let op dat daar nooit berig word dat die drie vriende nie gebuig het nie. Dit kan selfs 

wees dat hulle vals beskuldig is. Dit blyk darem egter ook duidelik in die gesprek met Nebukadnesar 

dat hulle nie van plan was om te buig nie! 

Vol van bravade oor sy eie mag vra Nebukadnesar dan die drie vriende om te buig voor sy beeld, 

want: “Watter god sal julle uit my mag kan red?” (3:15). Hy gee hulle dus ’n kans om van plan te 

verander. 

Die drie vriende knip egter amper nie ’n oog nie en sê dat hulle nie eers ’n antwoord aan 

Nebukadnesar verskuldig is nie. Hulle het hul God wat hul dien en Hy het die mag om hulle te red 

van die kwaad wat hulle aangedoen kan word, omdat hulle aan Hom getrou wil bly.  

Dan kom een van die roerendste uitsprake oor geloof in die hele Bybel, as hulle sê: “Hy sal ons ook 

red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld 

wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.” (3:17-18). 

Die drie vriende se geloof standvastigheid loop uit op ’n manifestasie van God se voorsiening en 

versorging van Sy mense. Hulle kom nie net niks oor in die brandende oond nie, maar beweeg vry en 

ongedeerd rond daarin saam met ’n vierde persoon wat vir die koning lyk soos “’n seun van die 

gode” (3:25) en deur hom as ’n engel geïdentifiseer word (3:28 – baie identifiseer die persoon met 

Jesus in sy preëksistente bestaan). Die impak op die koning en sy koninkryk is enorm, hoewel dit nog 

’n verdere ingrype van God sou neem om die koning regtig te bereik (hfst. 4).  

Terloops: die drie vriende ervaar in dié hoofstuk iets van die belofte wat die name wat hulle ouers 

hulle gegee het, vir hulle inhou: Gananja – “Jah(wê) is genadig”; Misael – “Wie is soos God?” of 

“voorsiener”; Asarja – “Jah(wê) het gehelp”.  
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God se mag manifesteer ook in die getuienis van Nebukadnesar – hoofstuk 4 

Dit is merkwaardig dat die koning hierdie verhaal ten koste van homself vertel. Maar, die uitkoms 

daarvan is só grondverskuiwend vir hom dat Nebukadnesar dit as ’n getuienis of geloofsbelydenis 

aanbied, waarskynlik in briefvorm. 

Die hoofstuk wissel tussen die eerste persoon en die derde persoon. Waar Nebukadnesar by sy volle 

verstand is, word dit in die eerste persoon vertel – vers 1-18 en 34-37. Waar Nebukadnesar die 

waarskuwing ontvang en uiteindelik sy verstand verloor, word dit in die derde persoon vertel – vers 

19-33. Dit verhoog die geloofwaardigheid van die verhaal deurdat die “kranksinnigheid” deur 

iemand anders oor hom getuig word. 

Hierdie keer is die droom wat die Here vir Nebukadnesar gee ’n waarskuwing, soos Daniël dit dan 

ook vir hom uitlê: “luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en 

bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is. Dan sal u voorspoed (vgl. vers 1) aanhou.” 

Die koning luister egter nie en die waarskuwing gaan in vervulling. Sonder om vir ons baie detail uit 

te spel, oorval ’n tipe sielkundige versteuring vir Nebukadnesar dat hy homself as ’n dier ag (’n rare 

toestand waarvan daar wel gevalle vandag bekend is, hoewel sommige dink dat dit eerder met ’n 

baie diep depressie verbind moet word) wat hom eers verlaat het toe hy “na die hemel opgekyk” het 

om hulp en sy verstand en koningskap teruggekry het.  

Hoewel ons nie ander eerstehandse getuienis vir dié siekte van Nebukadnesar uit Babiloniese 

bronne het nie, is daar wel tweedehandse getuienis daarna uit die verwysings na Berossus se 

getuienis by die Joodse geskiedskrywer Josephus en Megasthenes se getuienis by die kerkvader 

Eusebius.  Dit is egter moeilik om ’n besliste standpunt op sulke indirekte gronde in te neem. 

Daar word egter in elk geval min van Nebukadnesar in Babiloniese bronne geskryf ná die eerste 11 

jaar van sy regering wat beteken dat die Bybelse verhaal nie in konflik is met bestaande historiese 

bronne nie. Dit behoort genoeg te wees om die verhaal na waarde te skat en die betekenis daarvan 

ter harte te neem. Die boodskap van die verhaal is dat God Hom nie onbetuig laat in die lewe selfs 

van konings nie. 
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Daniël 5 – Geniet God se geduld en genade deur gehoorsaamheid, 

anders is jou dae ook getel 
Die verhaal van Daniël spring ‘n hele paar dekades na die einde van die tyd van die koninkryk van 

Babel, met ‘n beskrywing van die gebeure in die tyd van die laaste koning, die verwaande en 

halsstarrige Belsasar. Hy word opgevolg deur Darius, die koning van die Mediërs en die Perse. Ons 

sal weer van Belsasar verneem in hfst. 7 en 8 net as manier om die visioene van Daniël te dateer. 

Hoofstuk 6 vertel weer die verhaal van Darius verder. 

Let op dat Daniël Beltsasar (met ‘n ekstra “t”) genoem word wat waarskynlik “Prins van Bel” 

beteken. Dit moet nie verwar word met koning Belsasar se naam nie, wat “Bel beskerm die koning” 

beteken, hoewel beide na een die Babiloniese gode, Bel, vernoem is.  

Koning Belsasar was nooit formeel koning van Babilon nie, maar as die oudste seun van koning 

Nabonidus – die laaste koning voor die Perse hulle oorwin het en waarvan ’n gebed by Qumran 

ontdek is – het hy vir lang tyd in sy plek opgetree as regent, onder andere tydens ’n lang veldtog wat 

Nabonidus in Arabië gevoer het. Dié toedrag van sake verklaar hoekom Belsasar se beloning aan dié 

een wat die boodskap teen die muur kan uitlê, ingesluit het dat hy “as derde in rang regeer,” 

(5:7,16,29) iets wat Daniël toe te beurt val toe hy die betekenis kon verklaar. 

Dat Nebukadnesar Belsasar se “vader” (as “voorganger” vertaal – 5:2,11,18) genoem word, hang 

waarskynlik saam met die feit dat die woorde “vader” en “seun” ook figuurlik in die OT gebruik word 

en selfs simbolies (Elisa noem Elia “my vader” – 2 Kon. 2:12). Dit is egter ook moontlik dat 

Nebukadnesar sy oupa of grootjie was, soos die term “vader” ook gebruik is en Belsasar dit in vers 

13 waarskynlik gebruik: “my ‘oupagrootjie’ die koning”. 

Belsasar het met 'n groot ete die goue en silwerbekers wat deur sy voorganger Nebukadnesar uit 

Jerusalem weggevoer is gebruik by 'n groot ete en sy hoofamptenare, vroue en byvrouens daaruit 

laat drink. Dié verontreiniging van die heilige voorwerpe uit die tempel is verder geneem deurdat 

terselfdertyd ander gode geprys is. 

Meteens het 'n mensehand verskyn wat op die gepleisterde muur van die paleis verskyn. Dit lyk asof 

Belsasar die enigste is wat die hand gesien het, wat ten minste beteken dat hy ‘n ooggetuie was, 

maar niemand kon dié woorde lees of uitlê nie. Die woorde was wel bekende Aramese woorde, 

maar die betekenis daarvan was versluierd, veral omdat dié terme: mene, tekel, en parsim ook as 

selfstandige naamwoode vir gewigsmates gebruik is. 

Interessant genoeg is dit die koningin (waarskynlik die koninginmoeder, omdat Belsasar se vroue 

reeds daar was) wat die koning herinner aan Daniël se wysheid en wat sorg dat hy die woorde vir die 

koning uitlê. Let op die gloeiende getuigskrif wat sy vir Daniël gee, een "in wie die gees van die 

heilige gode is," en een met "buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, 

probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel." 

Die koning laat Daniël dan roep en maak asof die inligting wat die koningin vir hom oor Daniël gee vir 

hom nuus is: "Ek het gehoor ..." Daniël spaar egter nie die koning nie, weier enige beloning, en gee 

vir hom onomwonde die oordeelsboodskap van die Here deur, want "u het u nie verootmoedig nie, 

alhoewel u dit alles weet." Belsasar soek sy toevlug in onkunde – Beltsasar ontbloot die koning se 

verwaande halstarrigheid. 
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In Aramees lui die frase op die muur as volg: "Mene, mene, tekel uparsim". Daniël vertaal dit as 

werkwoorde met die betekenis van: "Getel, getel, geweeg en verdeel." Belsasar se koningskap is aan 

die einde (“numbered”), die netto resultaat daarvan is te min, dit weeg nie swaar genoeg nie, en dit 

sal verdeel word in die koninkryk van die Mediërs en Perse (parsim is natuurlik ook ‘n woordspel op 

die woord vir die Perse). Die einde het dus vir Belsasar aangebreek. Die oordeel word ook daar 

dieselfde aand oor hom voltrek. Hy word vermoor. 

Die hoofstuk wys 'n kant van God wat ons ter harte moet neem. Hy laat Homself nie onbetuig in die 

lewe nie. Hy vertoon groot geduld en is kwistig met sy genade. Daar kom egter 'n tyd wat sy geduld 

en genade só vertrap word dat Hy in sy vertrapte liefde optree en 'n einde aan verwaande 

halstarrigheid maak. 

Dit is ook 'n belangrike boodskap aan ons. Geniet God se geduld en genade deur gehoorsaamheid te 

omhels. 
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Daniël 6 – God red Daniël van die leeus as getuienis van sy aktiewe 

betrokkenheid in die wêreld 
Daniël se buitengewone vermoëns verseker dat hy selfs met die bewindsverandering van die 

koninkryk van die Babiloniërs na dié van die Mediërs en Perse in hoë aanvraag gebly het.  

Darius die Mediër (6:1 – vgl. 11:1) was die seun van Ahasveros (9:1) en was 62 jaar oud met sy 

bewindsaanvaarding. Hoewel daar baie debat is oor sy identiteit, is dit grammatikaal moontlik om 

hom met Kores die Pers te verbind. Dié interpretasie vereis dat 6:29 soos volg vertaal word: 

“gedurende die regering van Darius, dit is die regering van Kores die Pers,” soos die Hebreeuse “en” 

inderdaad vertaal kan word. Kores was bekend dat hy verbind is met die Mediërs en is by tye selfs 

“koning van die Mediërs” genoem, en was boonop ook 60 jaar oud toe hy koning geword het, soos 

dit in ander bronne gemeld word. Dit beteken dat Kores van hfst. 10 en Darius van hfst. 6, 9 en 11 

dieselfde persoon kan wees en moontlik ’n dubbele naam gehad het.  

Dié identifikasie van Darius met Kores kan egter nie histories direk geverifieer word nie, hoewel dit 

tog interessant is dat die LXX in hfst. 11:1 in plaas van “Darius, die Mediër” die teks vertaal het as 

“Kores”. Dit suggereer dat die vertalers van die teks geweet het van die dubbele naam vir die koning 

en in dié hoofstuk eerder die naam Kores gebruik het, om verwarring met die ander koning Darius in 

die tyd van die terugkeer ná die ballingskap uit te skakel (Esra 4:5; Neh. 12:22). 

Die skrywer gee ’n oorsig van die administratiewe sisteem wat Darius ingestel het in die ryk met 

Daniël een van die drie top ministers aan wie die 120 goewerneurs-generaal gerapporteer het. 

Trouens Daniël was op pad om “eerste minister" te word toe sy kollegas en selfs sy ondergeskiktes ’n 

plan beraam om hom in diskrediet te bring by Darius. Hulle moet egter ’n baie agterbakse plan 

beraam, want Daniël was betroubaar en aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Watter 

getuigskrif! 

Die dekreet wat hulle deur die koning laat uitvaardig is absoluut geslepe, maar die koning kom dit 

nie agter nie en laat hom daardeur mislei, waarskynlik omdat hy net nie nee kon sê vir goddelike 

status wat hy sou verkry nie, al is dit net vir 30 dae lank. Hoe ydel kan ’n mens nie wees nie! 

Let op dat Daniël se eerste reaksie was om – soos sy gewoonte was om drie maal per dag voor sy 

God te kniel en Hom te prys, aanbid en dank – doodgewoon met sy normale gebedstyd aan te gaan. 

Toe Daniël se vyande die huis instorm, kry hulle hom dus besig om die Here te aanbid en om genade 

te smeek. 

Die koning het – tot sy krediet – baie sleg gevoel en ’n plan probeer maak om Daniël te probeer red. 

Hy wou egter nie teruggaan op sy woord nie en Daniël moes die prys van die leeukuil betaal. Toe die 

koning egter ná ’n nag se worsteling met angs gaan kyk wat gebeur het, was Daniël ongedeerd 

ondersteun deur ’n engel (soos die drie vriende in die brandende oond ook). 

Daniël se vertroue op God sowel as sy onkreukbare lewe was sy beskerming in die nood. Die slinkse 

planne van sy kollegas en ondergeskiktes boemerang egter deurdat hulle en hulle kinders en 

vrouens (grusaam!) vir die leeus gevoer is. Die uiteinde is dat lof aan God gebring word in ’n 

geloofsbelydenis wat – soos die geval was met Nebukadnesar – aan al die volke, nasies en 

taalgroepe in die wêreld gestuur word. God se aktiewe betrokkenheid in die wêreld word geloof. Sy 

koninkryk, sê Darius, sal nooit ophou nie.  
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Daniël 7 – God gee die heerskappy aan een “soos ’n seun van die 

mens” 

Vier groot visioene 

Die vier groot visioene wat Daniël gesien het (hfst. 7-12) kom aan die einde van sy lewe, tydens 

Belsasar se regering en aan die begin van Darius/Kores s’n – vanaf 551 vC. ’n Mens kan nie anders as 

om ’n parallel te trek met die soortgelyke tipe apokaliptiese boek van die apostel Johannes nie wat 

ook eers reg aan die einde van sy lewe die Openbaring geskryf het.  

Waar die eerste deel van die boek Daniël in die derde persoon geskryf is, word die visioene in die 

tweede deel van die boek meesal in die eerste persoon weergegee as die woorde van Daniël self. Die 

opeenvolging van konings in Daniël se lewe sowel as die transformasie van een wêreldmoondheid na 

’n ander met die aanvang van Darius se koningskap was ’n vrugbare bedding vir nadenke oor die 

toekoms, waarbinne God sy openbaring aan Daniël gegee het. Dit word nie as verifieerbare 

geskiedenis aangebied nie, maar as beelde, simbole en verwysings met verskuilde betekenisse wat 

moeilik is om te interpreteer. 

1. Die eerste visioen is waarskynlik ’n herhaling en uitbreiding van die droom-visioen van 

Nebukadnesar (hfst. 2) oor die vier koninkryke wat deur God se koninkryk vervang word en 

wat deur een “soos ’n seun van die mens” in ontvangs geneem word – hfst. 7. Daarom is dit 

ook in Aramees, soos hfst. 2 was. Die volgende deel van Daniël tot aan die einde van die 

boek is egter in Hebreeus. 

2. Die tweede visioen (2 jaar later) is waarskynlik ’n uitbreiding van die eerste een en 

identifiseer die tweede en derde koninkryke met die Mediërs-Perse en die Grieke, waarmee 

die visioen van hfst. 2 nog verder uitgelê word – hfst. 8. 

3. Die derde visioen kom ná Daniël – in die eerste jaar van Darius, 539 vC – die beloftes van die 

Here in die boek Jeremia oor ’n terugkeer in ballingskap gelees het en dit voor God in gebed 

gebring het. Die Here gee dan vir hom die visioen van die sewentig weke wat uitmond in die 

onskuldige dood van God se uitverkore regeerder waarna die einde sal kom – hfst. 9. 

4. Die vierde visioen is ’n openbaring van wat met die volk van God in die toekoms gaan 

gebeur, oorgedra deur ’n besondere boodskapper wat oënskynlik groter status het as die 

engele en ooreenkomste toon met die beskrywing van die Here self in die OT (Eseg. 1:26-28) 

sowel as die verheerlikte Here Jesus in die NT (Open 1:12-16), maar tog nie hier direk as die 

Here self geïdentifiseer word nie – hfst. 10-12. 

Terloops, soos dit oorwegend die geval is in die res van die OT speel Satan geen rol in die boek 

Daniël nie, selfs nie eers in sy visioene nie, hoewel daar ’n hele paar keer na engele verwys word, 

ook engele wat veg met mekaar (hfst. 10-12). Ons vind direkte verwysings na Satan in die OT net in 

eerste deel van die boek Job (hfst. 1-2), en dan in die ná-ballingskap boeke van die Kronis (1 Kron. 

21:1) en die profeet Sagaria (3:1-2). Selfs verwysings na bose geeste is skraps in die OT (vgl. 1 Sam 

16:14). Dit is eers met die koms van Jesus en die verkondiging van die evangelie wat die gordyn op 

die demoniese werklikheid oopgetrek word en God se oorwinning oor alle bose magte openbaar 

word met die kruisdood en opstanding van die Here Jesus Christus. 

Vier koninkryke mond uit in God se koninkryk 

Die visioen vind plaas in die eerste regeringsjaar van koning (regent) Belsasar, ongeveer 551 vC 
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Let op dat Daniël die visioene in ’n droom gehad het wat hy ná die tyd neergeskryf het. Dit is dié 

skriftelike weergawe wat ons van vers 2 af kry.  

Die visioen self is in twee dele:  

Die visioen van die diere 

Eers sien Daniël ’n opeenvolging van diere wat uitmond in die heerskappy wat aan die een “soos ’n 

seun van die mens” gegee word deur “Hy wat ewig lewe” (7:9,13,22 – The Ancient of Days – ek 

wonder hoeveel mense bewus is daarvan dat dié populêre geestelike lied se woorde uit Daniël 

kom!): 

1. ’n Leeu met arendsvlerke wat menslike eienskappe ontvang (interessant Jeremia gebruik 

beide ’n leeu as ’n arend in sy beskrywing van Nebukadnesar – Jer. 49:19-22 – en sy 

transformasie in hoofstuk 4 herinner nogal aan dié beskrywing). 

2. ’n Beer met drie ribbebene in die bek wat in opdrag alles verslind wat voorkom. 

3. ’n Luiperd met vlerke en vier koppe aan wie heerskappy gegee is. 

4. ’n Vierde skrikwekkende, vreesaanjaende sterk dier met ystertande wat alles verslind en 

vermorsel. Drie van sy tien horings word uitgeruk om vir ’n nuwe klein horinkie plek te maak 

wat ook menslike eienskappe gehad het en allerlei verwaande dinge kwytgeraak het. 

’n Hofsitting vind dan voor God (Ancient of Days) plaas, terwyl die horinkie vernietig en die ander 

diere se heerskappy weggeneem word. 

Die heerskappy word vir ewig gegee aan die een “soos ’n seun van die mens” sodat almal op aarde 

hom sou dien. 

Die verklaring van die visioen 

Dan vra Daniël ’n verklaring van die visioen by “een van dié wat daar gestaan het”. Dié verklaring 

kom in twee gesprekke wat al hoe dieper op die visioen ingaan. 

1. Dié vier diere word verklaar as vier koninkryke (die aanname is dat hulle mekaar opvolg, 

maar steeds ’n sekere teenwoordigheid handhaaf) met die heiliges van die Allerhoogste (wat 

’n parallel vorm met die een “soos ’n seun van die mens” in die visioen self) wat uiteindelik 

die koninklike heerskappy sal ontvang en vir ewig sal besit. 

2. Die vierde dier word dan in terme van die koninkryk se omvangryke impak verklaar sowel as 

in terme van die konings van dié ryk se onderlinge stryd en die effek op die 

geloofsgemeenskap wat uiteindelik net getroef sal kan word deur God self. 

Die belangrikste punt van dié visioen en sy verklaring en trouens van die boek as sodanig, is dat dit 

God se greep op die geskiedenis onomwonde verheerlik, nie ten opsigte van elke detail daarvan 

nie, maar in terme van die uitkoms daarvan. 

Hy sal die teenstand en geweld beëindig en ’n nuwe bedeling skep onder sy eie Heerskappy en dié 

van die een “soos ’n seun van die mens”. Die geloofsgemeenskap sal die direk bevoordeeldes 

daarvan wees in ’n bedeling wat vir altyd sal bestaan. 

Die terme “seun van die mens” kan doodgewoon mens of mensekind beteken. Omdat hy egter net 

as soos ’n seun van die mens beskryf word, die mag en heerskappy oor alle mense aan hom gegee 
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word en die frase eintlik parallel met die “heiliges van die Allerhoogste” (7:22) gebruik word, 

verteenwoordig hy die hele mensdom/geloofsgemeenskap voor God. Die een soos ’n seun van die 

mens vervul dus God se skeppingsbedoeling vir die mens soos dit in Gen. 1:26 voorsien is. 

Die hantering van die term “seun van die mens” is dus heel anders as hoe soortgelyke mites in die 

Ou Nabye-Ooste gebruik is, bv. die Marduk mite. Die vergelyking met ander mitologiese verhale is 

dus interessant, maar nie regtig bruikbaar as verklaring van Daniël se gebruik van die term nie. Die 

NT se interpretasie hiervan wys dit ook duidelik. 

Jesus identifiseer Homself by voorkeur as die “Seun van die mens” (meer as 70 keer) en is die enigste 

een in die evangelies wat die term gebruik (behalwe die skare wat die term gebruik om hom daaroor 

uit te vra in Joh. 12:34). Vergelyk veral Mark. 14:62 waar Jesus uit Daniël 7:13 aanhaal. Die martelaar 

Stefanus (Hand 7:56) en die apostel Johannes (Open 1:13; 14:14) verbind die term ook aan Jesus. 

Stefanus sien die Seun van die mens, Jesus, aan die regterhand van God en Johannes beskryf die 

Seun van die mens, Jesus, in dieselfde goddelike voorkoms as die wese wat Daniël sien in sy vierde 

visioen (hfst. 10-12) en verbind dit aan die term “Seun van die mens”. Die NT getuienis is dus 

duidelik dat die “seun van die mens” in Daniël op Jesus dui. Dit is net in verskuilde verborge taal in 

Daniël weergegee, omdat die openbaring steeds ten dele geheim gehou is tot met die koms van 

Jesus. 

Let egter op dat Daniël self nie enige verdere interpretasie gee van die verbintenis van dié diere en 

die gebeure aan historiese werklikhede nie. As ’n mens egter die diere van dié hoofstuk verbind aan 

die metale van hfst. 2 beteken dit dat Nebukadnesar die leeu met arendsvlerke is, want dít is hoe 

Daniël die beeld se kop van goud interpreteer. Dit kom ook ooreen met Jeremia se beskrywing van 

Nebukadnesar (Jer. 49).  

Omdat die identiteit van die volgende koninkryk in hfst. 6 met die Mediërs-Perse verbind word, kan 

die beer waarskynlik op dieselfde wyse daaraan en aan die silwer bors en arms van die beeld in hfst. 

2 verbind word. Só het hfst. 8 dit ook, dat die tweede koninkryk die Mediërs-Perse is. Die derde 

koninkryk is dan die Grieke, soos in hfst. 8, vermeld word, hoewel met ander beeldspraak. In hfst. 2 

is hulle die brons metaal. Onthou ook dat die Grieke alreeds ’n opkomende mag was in 

Nebukadnesar se tyd waarvan Daniël kennis moes geneem het, gegewe sy posisie in Babel. Die 

vierde dier word nie direk geïdentifiseer nie. Die tradisionele interpretasie is egter die Romeine, 

maar daaroor later meer. 
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Daniël 8 – ’n Nader beskrywing van die koninkryk van die Mediërs-

Perse en veral die Grieke 
Daniël kry die tweede groot visioen in Belsasar se derde regeringsjaar. Hy is waarskynlik wakker 

terwyl hy dit sien en nie in ’n droom staat nie, hoewel hy vir ’n kort tydjie wel bewusteloos was 

weens die impak van die openbaring. Die boek word hiervandaan verder in Hebreeus geskryf, 

waarskynlik omdat die inhoud meer van toepassing was op die Joodse geloofsgemeenskap. 

Weereens is die vertelling in twee dele, die beskrywing van die visioen (8:2-14) en die verklaring 

daarvan (8:15-26) met ’n inleidende en afsluitende vers (8:1,27). 

Die visioen van die skaap- en bokram 
In die visioen bevind Daniël homself by die Ulairivier by die vestingstad Susan, in die provinsie Elam. 

Dit is dieselfde stad waar Ester se verhaal met Xerxes (Ahasveros) gaan afspeel (eerste helfte van die 

5de eeu vC) en Nehemia nog later die berig oor Jerusalem sal kry en die proses om die mure te 

herbou begin met die goedkeuring van Artaxerxes (Artasasta, Xerxes se seun – 445 vC in sy 20ste 

regeringsjaar). 

In sy visioen sien Daniël die volgende: 

•  ’n Skaapram wat by die rivier gestaan het en met sy twee horings amok gemaak het in alle 

rigtings net soos hy wil. 

• ’n Bokram wat vinnig uit die weste gekom het (’n baie raak beskrywing van Alexander die 

Grote se uitbreiding van die Griekse koninkryk in 334-331 vC), die skaapram vermorsel en 

baie magtig geword het, totdat sy mag (horings) in vier verdeel is, waarvan een deel 

mettertyd buitengewoon magtig geword het (’n beskrywing van Antiogus IV Epifanes). Dit 

het ook die “pragtige land” in gedrang gebring met die “hemelse leërmag” (dit kan ook op 

die priesters dui) wat deur hom aangedurf is met die daaglikse offer aan God wat afgeskaf is. 

• ’n Hemelwese wat die tydsduur van dié dinge uitspel as 2 300 dae (aande en oggende, soos 

dit ook in Gen. 1 gedoen word), ’n bietjie meer as 6 jaar. Dit het inderdaad in die tyd van die 

Makkabeërs gebeur (1 Makk. 1:45 – julle kan dit hier lees – vgl. veral hfst. 7 en 9 vir die 

tydperk). 

Let op dat dié visioen net ’n gedeeltelike beskrywing gee van die toekoms, met die koninkryk van die 

Galdeërs wat uitgelaat word sowel as die koninkryk van God. Dit sal wel weer later aan die orde 

kom. 

Die verklaring van die ramme as die Mediërs-Perse en die Grieke 

Daniël soek dan ’n verklaring vir die visioen en Gabriël (man-van-God) kry die opdrag om die gesig vir 

Daniël te verklaar. Ons leer net twee engele se name ken in die OT, Gabriël en Migael s’n (10:13). 

Interessant genoeg is dit ’n mensestem wat uit die Ulai rivier die opdrag gee, maar wat met 

goddelike gesag optree. 

Gabriël se naderkom is egter net te veel vir Daniël se gestel en hy val bewusteloos neer tot dié hom 

oprig om die verklaring te gee: 

• Die skaapram met die horings staan vir die koninkryk van Medië en Persië, soos ons nou al 

afgelei het. 

http://etext.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=Kjv1Mac.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=all
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• Die bokram staan vir die koninkryk van Griekeland. Die buitengewoon magtige koning word 

hier as hardvogtig en slinks beskryf wat selfs die hoogste Regeerder sal uitdaag, maar 

uiteindelik vernietig sal word. Ons weet uit die geskiedenis dat Alexander die Grote vroeg 

dood is (323 vC) met Antiogus IV Epifanes wat later die een deel van sy ryk oorgeneem het 

(175 vC) met sy hoofstad in Antiogië, die plek vanwaar Paulus baie jare later sy sendingreise 

sou onderneem. Hy het Jerusalem ingeval en groot verdrukking veroorsaak. Antiogus is dus 

die waarskynlike referent vir dié verwysing. Ons sal in hfst. 11 vêrder hieroor lees. 

Die fisiese en emosionele prys vir dié openbaring was baie groot en Daniël het vir lank siek gelê. 
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Daniël 9 – Daniël bid om die vervulling van God se beloftes en ontvang 

die belofte van volle versoening 
Hoofstuk 9 beskryf nie ’n visioen nie, maar ’n gebed van Daniël vir die vergifnis en herstel van die 

volk en ’n antwoord daarop deur die engel Gabriël. Dit beslaan drie dele – 1) die bewuswording van 

God se belofte in die Bybel, 2) die ernstige gebed om vervulling daarvan en 3) die antwoord van die 

Here deur bemiddeling van die engel Gabriël. 

God se belofte  

In dieselfde jaar (539 vC) wat Daniël die Here se sorg in die leeukuil ondervind het (Dan. 6), die 

eerste regeringsjaar van Darius/Kores, lees hy in “die Skrifte” – die weergawe van die kanon van dié 

tyd – dat die ballingskap deur die Here beperk is. Hy kom in die boek van die profeet Jeremia agter 

dat die Here ’n afgebakende tyd van sewentig jaar vir Jerusalem se verwerping bepaal het. Die boek 

is deur die loop van ’n paar dekades voor en tydens die ballingskap geskryf en uiteindelik in die 

ballingskap gefinaliseer. Daniël het dus ’n kopie daarvan. 

Jesaja 45 het reeds Kores aan dié terugkeer uit ballingskap verbind: “Ek het vir Kores te voorskyn laat 

tree om reg te laat geskied; Ek verwyder elke hindernis op sy pad. Hy sal my stad weer opbou en my 

ballinge terugstuur sonder dat hy betaling of ’n geskenk daarvoor ontvang, sê die Here die 

Almagtige.” (45:13) Hoewel Jesaja nie die tydperk as sodanig aangedui het nie, koppel hy die 

terugkeer aan Kores se koningskap en verskaf inligting wat ooreenkom met die edik wat Kores 

uitreik vir die terugkeer soos ons in Esra 1:2-4 lees.  

Let op hoe die edik insluit dat die ballinge van die nodige silwer, goud, gebruiksgoed en vee voorsien 

moet word deur die mense van hulle omgewing in Babel saam met ’n vrywillige gawe vir die tempel 

van God in Jerusalem. Dit herinner aan die soortgelyke opdrag wat die Here met die Uittog uit Egipte 

aan die volk gegee het om silwer en goue goed van hulle Egiptiese bure te eis as voorsiening vir die 

reis (Eks 11:2-3). 

Daniël se gebed 

Met dié inligting wend Daniël hom na die Here God in gebed en smeking terwyl hy die erns van sy 

gebed bevestig met ’n vas. Sy gebed kan as ’n model gebruik word om God se beloftes in vervulling 

te bid. 

1. Daniël vereenselwig hom met die volk in hulle sonde en ellende. Hy bely dit en erken 

daarmee dat God regverdig is. Die ellende is deur hulle eie toedoen. Hulle was 

ongehoorsaam, al het God sy verbond en trou gehandhaaf teenoor hulle. Selfs die profete 

wat die Here gestuur het, is geminag. 

2. Hy herinner die Here aan die vorige Uittog uit Egipte waarmee Hy sy Naam grootgemaak 

het, soos dit vandag nog is. Israel se ellende het nie daaraan afbreek gedoen nie. 

3. Hy beroep hom op God se barmhartigheid en vergifnis en vra dat die Here die stad 

Jerusalem sal herstel, “nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot 

barmhartigheid.” 

Gabriël se antwoord 

Daniël beleef dit dat die antwoord op sy gebed kom “terwyl ek nog praat en bid en my sonde en die 

sonde van my volk Israel bely”. Gabriël lig hom in, want God het vir Daniël lief! 
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Let egter op dat die Gabriël baie bewus is van die moeilikheidsgraad van dié antwoord en Daniël 

aanraai om dit deeglik te bestudeer (“gee dus ag op wat ek sê”) totdat hy die visioen (dít wat die 

engel nou gaan verklaar) verstaan. Begrip kom deur jou brein te gebruik, hoewel dié antwoord in 

hierdie spesifieke geval selfs dan nie op alle punte volledig helder is nie! 

Die tydperke waarvan sprake is in die N.A.V. vertaling het in die oorspronklike Hebreeus die 

betekenis van sewes. Daar staan dus letterlik: “Sewentig sewes” bv. Dit word gewoonlik op grond 

van Jer. 25:11-12; 29:10 verklaar as sewe jare. Lev. 25:8 praat weer van Sabbatsjare wat elkeen sewe 

jaar lank is. Albei dié tekste word gebruik om die sewes se lengte te interpreteer, hoewel die keuse 

vir tydperke ’n meer simboliese karakter daaraan verleen, al hou die getalle in dié vier verse wel min 

of meer met die kronologie van gebeure verband. 

Die boodskap van Gabriël is min of meer soos volg: 

1. Vers 24: “Sewentig sewes” (soos dit letterlik in Hebreeus staan) is vir die volk en stad 

vasgestel totdat versoening gedoen is vir hulle oortredinge en blywende geregtigheid tot 

stand gebring word. Dit dui die hele tydperk aan waarvan die netto resultaat van versoening 

waarskynlik uit NT hoek met Christus verbind kan word. Ek sê dit versigtig net omdat ek 

rekening hou daarmee dat Daniël ’n beperkte insig gehad het in Wie Jesus is en wat Hy sou 

doen. 

2. Vers 25: Dit sal “sewe sewes” en “twee en sestig sewes” neem vanaf besluit is op die herstel 

van Jerusalem totdat ’n gesalfde (Messias is die woord wat gebruik word en wat met 

uitverkore vertaal is) regeerder (prins) sal kom – d.w.s. nege en sestig sewes. Dit dui dus die 

tydperk aan van óf Kores se edik tot met die gebeure in die tyd van Antiogus óf die tyd van 

Artaxerxes se opdrag aan Nehemia tot en met die tyd van Christus. Laasgenoemde is my 

tentatiewe keuse. My interpretasie om die sewes bymekaar te tel, berus op die 

moontlikheid dat die punt ná die “twee en sestig sewes” geplaas kan word en nie daarvoor 

nie, soos dit bv. in die NIV is. Die twee tydperke is dan aaneenlopend. 

3. Vers 26: Aan die einde van die “twee en sestig sewes” sal ’n gesalfde (Messias is die woord 

wat gebruik word) onskuldig (“en sal niks hê nie” is wat letterlik daar staan) doodgemaak 

word. Dit dui waarskynlik uit NT hoek op die kruisdood van Christus. 

4. Die stad en die heiligdom sal verwoes word deur die volk van ’n ander regeerder. Dit vind 

plaas in die uitstaande sewe wat ook opgedeel word in twee dele, maar baie moeilik is om 

van sin te maak. Dit kan wel uit NT hoek met die verwoesting van Jerusalem in 70 nC verbind 

word indien vers 25 met die tyd van Nehemia verbind word. Anders sal die verwysing op die 

Makkabeërtyd dui. 

5. Vers 27: Die regeerder sal verwoesting aanrig en dan self verwoes word. Daarna kom die 

einde. Dit is in baie verskuilde taal wat ek nie eers gaan probeer verklaar nie. 

Die punt wat Gabriël maak, is egter duidelik: daar sal ’n gesalfde kom wat met sy dood versoening 

sal bring vir die volk. Daar sal ook duidelike teenstand wees teen God wat uiteindelik deur Hom 

getroef sal word. Dit is die kort en die lank daarvan. 
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Daniël 10 – Die openbaring van die boek van waarheid in antwoord op 

Daniël se gebed 
Die vierde en laaste visioen van Daniël kom in die derde regeringsjaar van koning Kores van Persië 

(Darius – Dan. 9:1), d.w.s. in 537 vC Die eerste ballinge was al terug in Jerusalem as gevolg van die 

goedgunstigheid van Kores. Die altaar van die Here is al op dié stadium herbou en die fondamente 

van die tempel gelê op sy oorspronklike plek (Esra 1-3). Weens die konflik met die nie-Israelitiese 

inwoners van die omgewing is die verdere bouery egter vir twee dekades in die wiele gery (Esra 4). 

Dit is in dié tyd wat Daniël se visioen gebeur. 

Terloops: bouwerk aan die tempel is uiteindelik voortgesit weens die optrede van die profete Haggai 

en Sagaria wat vir Serubbabel en die volk moed ingepraat het (Esra 5). Die bouwerk kon daarom 

weer begin in die 2de regeringsjaar van koning Darius (Hystaspes) van Persië, twintig jaar nadat hulle 

teruggekeer het, in 519 vC Die tempel is 4 jaar later voltooi (Esra 5:15) en met groot vreugde ingewy 

waarna die Paasfees gevier is. 

Hierdie vierde visioen word daarom heel gepas as ’n openbaring (Hebreeuse woord dâbâr = woord 

word gebruik) beskryf van wat met die volk van God in die toekoms gaan gebeur.  

Ons lees vandag hfst. 10 en môre hfst. 11-12. 

Die visioen van ’n sekere man 

Die visioen kom na drie weke waarin Daniël getreur het. Die rede vir sy smart word nie eksplisiet 

aangedui nie, maar die moontlikheid is baie sterk dat dit oor die lot van die Jode in Jerusalem was 

waar dinge net nie aan die gang wou kom ten spyte van die verwagting wat die terugkeer daarheen 

by alle Jode geskep het.  

Daniël het daarom 21 dae lank geen lekker kos geëet nie, sy mond nie aan vleis of wyn gesit nie en 

hy het geen reukolie gebruik nie. Hy keer dus waarskynlik terug na die tipe dieet wat hy en sy drie 

vriende aan die begin van hulle tyd in Babel gevolg het (Dan. 1). Sy doel was om insig te kry in wat 

aangaan en hy het hom daarom voor God verootmoedig en hom ingespan om te verstaan. 

Die visioen wat Daniël gevolglik by die Tigris ontvang, gee hom ’n visie op ’n besondere persoon wat 

na hom gestuur word en oënskynlik groter status het as die engele en ooreenkomste toon met die 

beskrywing van die Here self in die OT (Eseg. 1:26-28) sowel as die verheerlikte Here Jesus in die NT 

(Open 1:12-16), maar nog nie hier direk as die Here self geïdentifiseer word nie.  

Die teks praat net van die gestuurde as “’n man” wat ook met “’n sekere man” vertaal kan word (îsh-

êchâd). Die versoeking is groot om dié man met die een “soos ’n seun van die mens” (Dan. 7:13) 

asook die stem uit die Ulai rivier wat aan Gabriël opdragte gegee het (Dan. 8:15) te verbind, maar die 

teks gee nie meer inligting daaroor nie.  

• Dat hierdie man besondere kragte het, is egter ook so, want drie keer raak hy Daniël aan om 

hom te versterk (net soos Johannes ook versterk is met sy visioen van die verheerlikte Here 

Jesus).  

• Dat hierdie man daarby ook ’n besonder hoë status het, is ook so, want hy is die leier in die 

stryd teen die engel van die Persiese ryk vir wie Migael, een van die vernaamste engele, kom 
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help het. Lees gerus die beskrywing van “Die Woord van God”, die ruiter op die wit perd in 

Openbaring 19, en met regverdigheid oordeel en oorlog voer. 

Dit is amper onvermydelik om te dink dat ’n mens hier met Jesus in sy pre-eksistente staat te make 

het, veral omdat daar regdeur in die beskrywing van die man klem gelê word beide op sy 

menslikheid as sy bonatuurlike krag en status. Maar die verwysings is in verskuilde taal en uiteraard 

iets wat Daniël nie volledig kon verstaan op dié stadium van die heilsgeskiedenis nie. Indien dit egter 

die geval is – en daar is genoeg rede uit die NT prentjies van Jesus om dit te glo, Jesus word bv. 

verskeie kere die Gestuurde van God genoem in al die evangelies (Matt. 10:40; Mark 9:37; Luk. 4:18; 

Joh. 6:29) – open dit vir ’n mens ’n prentjie op God wat tot groot gerustheid en vertroue lei. 

Interessant genoeg lei die visioen wat Daniël in antwoord op sy gebede kry nie tot ’n verklaring 

daarvan soos die geval in die vorige visioene was nie. Dit lei in hierdie geval tot die verkondiging van 

die toekoms van die Gods volk met ’n aantal perspektiewe op die eindtyd daarby gevoeg. 

Let op hoe die man vir Daniël twee keer aanspreek as: “jy vir wie God liefhet”. Werklik besondere 

woorde! Die visioen kom ook “in antwoord op jou gebede”. Die implikasie is dat Daniël die visioen 

nie sou gesien het as hy nie moeite gedoen het om te verstaan wat die Here besig was om te doen in 

verband met sy mense nie. 

Genoeg rede om ons op ons knieë te hou? Verseker! 

Die visioen en boodskap kom teen die agtergrond van ’n geestelike stryd waaroor ons min inligting 

kry. Dit word eintlik net vertel uit die hoek van die leiers van die stryd, die engele, sowel as dié man. 

Wat hulle egter doen, hoe die konflik gevoer word en presies hoe dit ’n invloed op die aarde in die 

uitspeel van politieke werklikhede het, word nie in detail uitgespel nie, behalwe dat hierdie man bv. 

vir Darius die Mediër “bemoedig en beskerm het” (11:1). Die feit dat daar ’n stryd is en dat dit ’n 

invloed het, selfs in die toekoms (die engel van Griekeland sal kom as die stryd teen die engel van 

Persië klaar is) is duidelik. Oor die hoe daarvan word egter min gesê. 

Die boodskap wat die man vir Daniël gee, kom uit die Boek van die Waarheid. Dit herinner aan die 

ander boeke van God, die boek waarin Dawid (gelowiges) se lewensdae opgeskryf is (Ps. 139:16), die 

boek waarin Dawid (gelowiges) se trane opgeskryf is (Ps. 56:9), die boek waarin ons dade opgeteken 

is (Open 20:12), sowel as die boek van die lewe waarin gelowiges se name opgeskryf is (Ps. 69:29; Fil. 

4:3; Open 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27 – vgl. ook die gedenkboek van Mal. 3:16 waarin ook die 

name opgeskryf is van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam). 

Hoofstuk 11-12 gaan die inhoud van dié boek weergee, wat ons môre gaan lees. 
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Daniël 11-12 – God hou wag oor sy kinders deur die verdrukking tot 

aan die einde toe 
Ons sluit vandag die leeswerk in Daniël af met die inhoud van die Boek van die Waarheid wat ’n 

sekere man vir Daniël gegee het. Dit beslaan 2 hoofstukke van intriges en stryd waarvan sommige 

aspekte maklik geïdentifiseer kan word en ander moeiliker. Die datering van die verkondiging is 

steeds in die 1ste regeringsjaar van Darius, die koning wat bemoedig en beskerm is, waarskynlik om 

sy voorneme om die Gods volk na hulle land toe terug te laat keer, uit te voer. 

Omdat die tydvak waaroor Daniël hier berig ooreenkom met dié van hoofstuk 9, kan hoofstuk 11-12 

as ’n uitbreiding van die tydperk van die sewentig sewes daarvan gesien word. Om dit makliker te 

maak om die draad van die storielyn te volg, kan ’n mens die inhoud soos volg opsom (op voetspoor 

van James Smith se Old Testament Survey Series: The Major Prophets): 

• Die afloop van die Persiese ryk – 11:2 

• Die opkoms van die Griekse ryk – 11:3-4 

• Die stryd tussen die Ptolemeërs en Seleusiede ryke – 11:5-20 

• Die opkoms van Antiogos – 11:21-24 

• Die Egiptiese veldtogte – 11:25-30a 

• Die vervolging van die Jode – 11:30b-35 

• Die arrogante koning – 11:36-39 

• Die einde van die koning – 11:40-45 

• Die groot verdrukking – 12:1 

• Die groot ontwaking – 12:2-4 

• Die vernietiging van die mag van die gewyde volk – 12:5-7 

• Die onderskeid tussen die goddeloses en verstandiges – 12:8-12 

Die afloop van die Persiese ryk – 11:2 

Vier van die konings van die Persiese ryk wat mekaar opvolg word hier genoem: Cambyses, 

Smerdis, Darius die Grote en Xerxes (Ahasveros – die man van Ester – 486-465 vC) waarvan ons 

weet dat hy ’n mislukte veldtog teen die Grieke onderneem het wat die tafel gedek het vir die 

uiteindelike oorheersing van die Grieke. 

Die opkoms van die Griekse ryk – 11:3-4 

Dit is waarskynlik dat hier na Alexander die Grote se ryk verwys word (334-323 vC), wie se 

koninkryk uiteindelik in vier (volgens die vier windstreke) opgedeel is. Cassandra het in Masedonië 

regeer, Lysimachus in Klein-Asië. Seleukus in Sirië en Ptolemeus in Egipte. 

Die stryd tussen die Ptolemeërs en Seleusiede ryke – 11:5-20 

Laasgenoemde twee koninkryke se stryd word nou in redelike detail beskryf, veral omdat hulle die 

lewe in Israel omvattend beïnvloed het. Daar is vier “pare” konings wie se stryd beskryf word: 

• Ptolemeus Soter van Egipte versus Seleukus van Sirië wat mekaar eintlik onderling 

ondersteun het tot Seleusus se voordeel. 

• Ptolemeus Philadelphus versus Antiogos II Theos wat probeer het om hulle stryd met ’n 

huwelik van Philadelphus se dogter Bernice (“’n besondere meisie”) met Antiogos by te lê. 
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Antiogos het egter sy vrou na net 2 jaar gelos. Hy is egter kort daarna deur sy nuwe vrou 

vermoor en Bernice is ook doodgemaak. 

• Ptolemeus III Euergetes versus Seleukus II Callunicus wat Bernice se moordenaars uitgewis 

het, maar ’n soort ewewig in mag gehandhaaf het. 

• Ptolemeus V Epiphanes versus Antiogos III waarin Antiogos die hef in die hand gekry het, 

maar toe oorwin is deur die Romeine en sy seun in Rome gevange gehou het, die latere 

Antiogos Epiphanes. 

Die opkoms van Antiogos – 11:21-24 

Die veragtelike persoon in die teks is niemand anders nie as Antiogos IV Epiphanes (175-163 vC), 

dié een wat onder andere vir Onias III, die priester-leier van die volk, vermoor het. 

Die Egiptiese veldtogte – 11:25-30a 

Antiogos het Egipte in 170 vC ingeval en Ptolemeus VI oorwin en op sy terugtog het hy die tempel 

gestroop. In 168 vC het hy weer Egipte binnegeval, maar met geen sukses nie en hy moes terugkeer 

na Sirië. 

Die vervolging van die Jode – 11:30b-35 

Die Jode moes daarom sy toorn en frustrasie verduur wat tot die afskaffing van die offerkultus gelei 

het, soos volledig in die boeke van die Makkabeërs beskryf is. Dit “bietjie hulp” van vers 35 verwys 

waarskynlik na Judas Makkabee se toetrede tot die stryd. 

Die arrogante koning – 11:36-39 

Sommige geleerdes dink dat dié gedeelte steeds van Antiogos praat, ander dat dit moontlik op 

Herodes die Grote dui en nog ander dat dit op die Antichris dui. Die Antichris as interpretasie hier is 

egter baie onwaarskynlik en die manier waarop hier oor die koning se optrede gepraat word nie 

regtig versoenbaar met wat ons van Antiogos weet nie. Maar, om dit met Herodes te verbind, is 

ook baie onseker en pas ook nie al die gegewens nie!  

Die einde van die koning – 11:40-45 

Al wat ons verseker kan sê, is dat hier iemand na vore kom wat met alle geweld teen God en sy volk 

optree en gelukkig uiteindelik aan sy einde kom. 

Die groot verdrukking – 12:1 

In daardie tyd (Herodes dinastie) sal Migael, die groot engel wat oor die Gods volk waghou, op die 

toneel verskyn, want dit sal ’n swaar tyd wees (Romeinse oorlog 66-70 nC?). Almal wat egter in die 

boek (van die waarheid) opgeskryf is, sal gered word. 

Die groot ontwaking – 12:2-4 

Twee goed sal in dié tyd gebeur: 1) sommige dooies sal opstaan (vgl. wat met Jesus se kruisiging 

gebeur het met ’n aantal gelowiges wat opgewek en uit hulle grafte gegaan het – Matt. 27:51-53), 

2) die verstandige leiers sal eer ontvang deurdat hulle baie mense op die regte pad gelei het. 

Die vernietiging van die mag van die gewyde volk – 12:5-7 

Daniël sien twee verdere persone by die Tigris wat vra hoe lank hierdie onbegryplike gebeurtenisse 

sal aanhou. Die antwoord kom van die man van hoofstuk 11 wat sê: ”Die hele vasgestelde tyd.” 
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Eintlik staan daar: “’n Tyd, tye en ’n halwe tyd” d.w.s. drie en ’n halfjaar, wat waarskynlik dui op die 

Romeinse oorlog van 66-70 nC Die Joodse volk is met dié oorlog amper uitgewis en verstrooi. 

Die onderskeid tussen die goddeloses en verstandiges – 12:8-12 

Alhoewel Daniël egter nie die verduideliking mooi verstaan nie, wil die man die sluier nie verder lig 

op die toekoms nie, behalwe vir die mededeling dat daar ’n al hoe groter onderskeid sal kom tussen 

die goddeloses en die verstandiges. Dit laat ’n mens dink aan Openbaring waar dieselfde gedagtes 

gebruik word vir die eindtyd (Open 22:12 – “Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen 

en wie vuil is, moet vuil bly; maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen en wie heilig 

is, moet heilig bly.”). 

Tog gee hy nog ’n aanduiding van die tydsduur van dié verdrukking, hoewel dit eintlik net sin maak 

op simboliese vlak – 1290 dae (3 en ’n halfjaar!) – waarna gewaarsku word om nog ’n klein rukkie 

verder uit te hou – nog 45 dae (tot en met 1335 dae) – totdat die gevaar heeltemal verby is. Jesus 

haal dié deel in Daniël aan in Sy profetiese rede en raai die gelowiges aan om te vlug wanneer dit 

gebeur, want dit sal bitter swaar wees (Matt. 24:15). 

Soos die man vir Darius bemoedig en beskerm het en Migael oor die Gods volk die wag gehou 

het, só kan ons uit die gedeelte die hoop skep dat God self oor ons die wag sal hou en ons sal red 

tot die ewige lewe, al loop ons pad deur groot verdrukking. Ons roeping is daarom ook om soos 

die verstandige leiers alles in die stryd te werp om baie mense op die regte pad te lei, sodat hulle 

dié vreugde van God se guns en seën saam met ons kan ervaar. 

Mag dié boodskap jou ook onderskraag en ondersteun! 
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