
Boek Daniël



INDELING EN STRUCTUUR VAN HET BOEK

Het boek Daniël is niet geschreven in één taal, maar in 2 talen.

AA 1 tot 2:4a is geschreven in het Hebreeuws (zie NBG)

BB 2:4b tot 7:28 is geschreven in het Aramees

AA 8:1 tot 12:13 is terug in het Hebreeuws



DE TAALBLOKKEN NADER BEKEKEN, EEN OVERZICHTDE TAALBLOKKEN NADER BEKEKEN, EEN OVERZICHT



DE SYMMETRISCHE STRUCTUUR & EENHEID VAN HET BOEKDE SYMMETRISCHE STRUCTUUR & EENHEID VAN HET BOEK



DE PRAKTISCHEDE PRAKTISCHE BOODSCHAP VAN HET BOEKBOODSCHAP VAN HET BOEK

• Machtige, aardse koninkrijken zullen opkomen en de macht bezitten om
zelfs Gods getrouwen te vervolgen. (anderen zullen afvallig worden)

• Gods rechtvaardigen dienen ondanks alles trouw te blijven aan God en zijn
Woord, indien nodig zelfs, tot de dood toe.

• Want de God van Israël, de God der goden, bezit het hoogste gezag en
oefent de controle uit over alle aardse en hemelse machten.

• Hij kent van begin af het einde van alle aardse machten en Hij bepaald hun
lot.

• Hij heeft vele malen zijn macht betoond over de meest trotse en
machtigste vorsten van deze aarde, door hen te vernederen en zijn
rechtvaardigen in nood te redden uit hun macht.

• Uiteindelijk zal de God van Israël zijn eeuwig en onvergankelijk Koninkrijk
oprichten, dat allen die Hem trouw blijven als beloning zullen mogen
binnengaan.

• De God van Israël is de God van hemel en aarde en Hij is de trouw en de
gehoorzaamheid van de zijnen waardig.



DANIËL EEN BOEK OVER DE EINDTIJDDANIËL EEN BOEK OVER DE EINDTIJD
• De tijden van de volken, de tijd van herstel en vernieuwing, het einde

waartoe vast besloten is, is bepaald. (70 jaarweken)
• Het Koninkrijk van God in de eindtijd, zal aanbreken door een

verbazingwekkende Goddelijke tussenkomst.
• Met die tussenkomst, de opkomst van Gods Koninkrijk en het einde der

tijden, is de identiteit en het optreden verbonden van een hemels wezen
aan wie de heerschappij over alle volken zal geschonken worden,
iemand die lijkt op een Mensenzoon. (Dan. 7:13)

• De visioenen en dromen in het boek Daniël geven de zekerheid dat God
de zijnen niet in de steek heeft gelaten.

• God heeft de controle over de loop van de geschiedenis, ondanks de
tegenstrijdige indrukken die men in een momentopname van de
geschiedenis meent te herkennen.

• Nationaal Israël is nu in het licht van het wereldwijde oordeel en de
komst van het eeuwig Koninkrijk, niet langer het middelpunt waarop
Gods openbaring gericht is.

• Nu zijn het de getrouwen en de goddelozen, de rechtvaardigen en de
afvalligen die in de kijker staan van Gods openbaring. Dit is ook gepast,
vermits er aan het einde der tijden een individuele opstanding en een
individueel oordeel volgt. (Dan.12)
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