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Bewust worden van de kosmische strijdBewust worden van de kosmische strijd

Zorg voor het welzijn van Gods volk (1-3)

“In het derde jaar van Kores, de koning der PerzenIn het derde jaar van Kores, de koning der Perzen, werd aan Daniel,
dieBeltesassargenoemd werd, een woord geopenbaard; dat woord was waarheid

en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht.
In die dagen bracht ik, Daniel, drie volle weken door met rouw bedrijven;

smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond
en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.”

Waarom is Daniel aan het vasten bij de Tigris?Waarom is Daniel aan het vasten bij de Tigris?

 Daniel verlangtDaniel verlangt inzicht te krijgeninzicht te krijgen in de situatie van de teruggekeerdenin de situatie van de teruggekeerden

“Vrees niet, Daniel, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om
inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen,” (vers 12)

 Teleurstelling in de kleine minderheid is teruggekeerd naar het land

 Wederopbouw is moeizaam onder harde omstandigheden & hevige tegenstand

“Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte hen af van het
bouwen. … zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering van Darius, de koning

van Perzië, toe.” (Ezra 4:4-5)
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Zorg voor het welzijn van Gods volk (1-3)

“In het derde jaar van Kores, de koning der PerzenIn het derde jaar van Kores, de koning der Perzen, werd aan Daniel,
dieBeltesassargenoemd werd, een woord geopenbaard; dat woord was waarheid

en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht.
In die dagen bracht ik, Daniel, drie volle weken door met rouw bedrijven;

smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond
en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.”

Waarom is Daniel aan het vasten bij de Tigris?Waarom is Daniel aan het vasten bij de Tigris?

 Een grote uitdaging:volhardend trouw blijven onder intense beproeving & weinig succesvolhardend trouw blijven onder intense beproeving & weinig succes

 Danielbegon dat jaar bedroefd over de situatie in Jeruzalem met beperkt vasten & gebedbeperkt vasten & gebed

 Zijn vasten liep door het Paasfeest & feest van de ongezuurde brodenZijn vasten liep door het Paasfeest & feest van de ongezuurde broden (vers 12)(vers 12)

 Afstand van comfort & voorbedeAfstand van comfort & voorbede Daniel vereenzelvigt zich met toestand  Gods volk

 Oproep tot God om zijn machtige daden van weleer te herhalen?Oproep tot God om zijn machtige daden van weleer te herhalen?

 Daniel bleef in Babylon om zijn volk te dienen & ondersteunen in de gebedenDaniel bleef in Babylon om zijn volk te dienen & ondersteunen in de gebeden

Bewust worden van de kosmische strijdBewust worden van de kosmische strijd

Zorg voor het welzijn van Gods volk (1-3)

“In het derde jaar van Kores, de koning der PerzenIn het derde jaar van Kores, de koning der Perzen, werd aan Daniel,
dieBeltesassargenoemd werd, een woord geopenbaard; dat woord was waarheid

en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht.
In die dagen bracht ik, Daniel, drie volle weken door met rouw bedrijven;

smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond
en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.”

korte tijd vrijwillig afstand doen van de goede dingen van dit leven:korte tijd vrijwillig afstand doen van de goede dingen van dit leven:

 Vereenzelvigen met medegelovigen die geen vooruitzicht hebben om daarvan te genieten

 Gevaar om te snel te klagen & mopperen overde eigen situatie  temperen

 Helpt om de betrekkelijkheid in te zienbetrekkelijkheid in te zien van een welvaartmaatschappijelvaartmaatschappij

 Helpt om te beseffen dat deze ‘woestijnwereld’ niet de eindbestemming is

 Solidair deelnemen aande geestelijke strijdmet vervolgde medegelovigen
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Zorg voor het welzijn van Gods volk (1-3)

“In het derde jaar van Kores, de koning der PerzenIn het derde jaar van Kores, de koning der Perzen, werd aan Daniel,
dieBeltesassargenoemd werd, een woord geopenbaard;dat woord was waarheiddat woord was waarheid

en sprak van grote nooden sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht.
In die dagen bracht ik, Daniel, drie volle weken door met rouw bedrijven;

smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond
en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.”

Een woord van grote nood & hevige strijdEen woord van grote nood & hevige strijd

 DeDe geestelijke strijdgeestelijke strijd is de focus van deze hoofdstukkenis de focus van deze hoofdstukken

“ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagenwat uw volk in het laatst der dagen
overkomen zaloverkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.” (vers 14)

Een woord van waarheid ter bemoediging & vertroostingEen woord van waarheid ter bemoediging & vertroosting
““Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? …

Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheidhet boek der waarheid.
Nu dan, ik zal u de waarheid bekendmakende waarheid bekendmaken.” (vers 20,21; 11:2)

Bewust worden van de kosmische strijdBewust worden van de kosmische strijd

Een hemels visioen van Gods toereikende heerlijkheid (4-9)

“…sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik eenman in linnen klederen gekleedman in linnen klederen gekleed
en de lendenen omgord met goudlendenen omgord met goud van Ufaz;

zijn lichaam waslichaam was als turkooisals turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksemzijn gelaat schitterde gelijk de bliksem,
zijn ogen waren als vurige fakkelszijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen enzijn armen en voeten glanzend van gepolijst kopervoeten glanzend van gepolijst koper,

enhet geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigtehet geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. …
Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer;

alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.
Toen hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner woorden hoorde,

viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde.”

 Daniel vereenzelvigt zich met de zwakheid & grote noodzwakheid & grote noodvan zijn volk

 Contrast: de majesteitmajesteit en de stralende heerlijkheid in krachtstralende heerlijkheid in kracht van de ‘hemelse man’

Wie is deze hemelse man in linnen gekleed en met goud omgord?
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Wie is deze hemelse man in linnen gekleed en met goud omgord?

 Hij iseen boodschapper, gezonden om Daniel te sterkenen inzicht te geven

“En hij zeide tot mij: Daniel, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek,
en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezondennu ben ik tot u gezonden.” (vers 12)

“Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aanen gaf mij krachten gaf mij kracht” (vers 20)

“ik ben gekomen om u te verstaan te gevente verstaan te geven wat uw volk
in het laatst der dagen overkomen zal;”(vers 14)

 Zijnzendingsopdracht kende vertraging, tot de engelenvorst Michael ter hulp kwam

“Maar de vorst van het koninkrijk der Perzenstond eenentwintig dagen tegenover mijstond eenentwintig dagen tegenover mij;
doch zie,Michael, een der voornaamste vorstenMichael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulpkwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de

koningen der Perzen, de overhand behield;” (vers 13)

Bewust worden van de kosmische strijdBewust worden van de kosmische strijd

Wie is deze hemelse man in linnen gekleed en met goud omgord?

“En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur
en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend

metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen:
zij hadden de gedaante van een mens,zij hadden de gedaante van een mens,

ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. Wat hun benen aangaat, deze
waren recht; en hun voetzolen waren als die van een kalf en fonkelden als gepolijst koperfonkelden als gepolijst koper.
En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolenhun aanblik was als die van brandende vuurkolen,

als van fakkels; zich bewegend tussen de wezens. …
En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier,

was een rad. De aanblik en het maaksel van de raderenwas als de schittering van eenwas als de schittering van een
turkooisturkoois; zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was

midden in een rad.
Als zij gingen, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren,

als de stem van de Almachtigeals de stem van de Almachtige: een dreunend geluid als van een leger;”
(Ezech.1:4,5,7,13,16,24)
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Wie is deze hemelse man in linnen gekleed en met goud omgord?

“De heerlijkheid van de God van Israelsnu had zich opgeheven van de cherub waarop zij
rustte, en zich begeven naar de dorpel van de tempel, en Hij riep de man die in linnen gekleeden Hij riep de man die in linnen gekleed

was en de schrijfkoker aan zijn zijde droegwas en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg.
En zie, de man die in linnen gekleed wasde man die in linnen gekleed wasen de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht:

Ik heb gedaan zoals Gij mij bevolen had.
En ik zag en zie, op het uitspansel boven het hoofd der cherubs was iets als lazuursteen,

gelijkend op de vorm van een troon, die zich daarboven vertoonde.
En Hij zeide tot de man die in linnen gekleedde man die in linnen gekleedwas: Ga tussen de wielen onder de cherub en vul
uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi die uit over de stad. En voor mijn

ogen ging hij daarheen.”
(Ezech.9:3, 11; 10:1)

 Een engel van een hoge orde, een heilige ‘beelddrager’ van God de Allerhoogste

 Visioenen in het OT zijn bedoeld om in het directe verband iets van God te openbaren

 Gods hemelse heerlijkheid en heiligheidGods hemelse heerlijkheid en heiligheidwordt geopenbaarddoor een machtige engeldoor een machtige engel

Bewust worden van de kosmische strijdBewust worden van de kosmische strijd

Een hemels visioen van Gods toereikende heerlijkheid (4-9)

“…sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik eenman in linnen klederen gekleedman in linnen klederen gekleed
en de lendenen omgord met goudlendenen omgord met goud van Ufaz;

zijn lichaam waslichaam was als turkooisals turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksemzijn gelaat schitterde gelijk de bliksem,
zijn ogen waren als vurige fakkelszijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen enzijn armen en voeten glanzend van gepolijst kopervoeten glanzend van gepolijst koper,

enhet geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigtehet geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. …
Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer;

alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.
Toen hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner woorden hoorde,

viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde.”

 Daniel vereenzelvigt zich met de zwakheid & grote noodzwakheid & grote noodvan zijn volk

 Daniel is zwak&krachteloos hulpeloosheid van Gods volk          machtige opponenten

 Gods ontzagwekkende heiligheid          bewustwording zwakheid            Gods kracht
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De strijd om Gods koninkrijk in kracht (10-11:1)

“En hij zeide tot mij: Daniel, gij zeer beminde mangij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek,
en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden.

Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zeide tot mij: Vrees niet, DanielVrees niet, Daniel…
….uw woorden zijn gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.”

 Daniel is zeer bemind en vergund om Gods wegen te kennen

“Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij;
doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp,
zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;”

 Gebed Daniel           boodschapper conflict met de engelenvorst van Perzië

“Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen
van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar

het aantal der zonen Godshet aantal der zonen Gods. Want des HEREN deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten
erfdeel.” (Dt.32:8-9)

Bewust worden van de kosmische strijdBewust worden van de kosmische strijd

De strijd om Gods koninkrijk in kracht (10-11:1)

““Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij;
doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp,
zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;”

 De engelenvorst van Perzië weerstaatkennelijk Gods bedoelingen

 Het visioenverklaart de tegenstand een parallel conflict in hemel & aarde

 De engelenvorst bezit genoeg macht om 3 weken Gods boodschapper te weerstaan…De engelenvorst bezit genoeg macht om 3 weken Gods boodschapper te weerstaan…

 De ijverigste inspanningen v/d tegenstanderijverigste inspanningen v/d tegenstander Gods werk vertragenniet,verhinderenverhinderen

 De bewustwording van dit kosmische conflict  overweldigt Daniel opnieuw…

“Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen,
en ik heb geen kracht meer over.” (vers 16)

 Gods volk ontmoette niet enkel ‘menselijke weerstand’‘menselijke weerstand’in de wederopbouw
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De strijd om Gods koninkrijk in kracht (10-11:1)

““Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij;
doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp,
zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;”

 Daniel krijgt een duidelijke verklaringwaarom de wederopbouw zo moeizaam verloopt

 Deze strijd is nog lang niet ten einde, integendeel…

“Toen zeidehij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben?
Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden,

en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen;” (vers 20)

 200 jaar voor Griekenland de heerschappij over Gods volk zal veroveren…

“Ik echter, ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder hem tot een helper en toevlucht.”

 Vanaf het gebed van Daniel om herstel &wederopbouw was er al hevige tegenstand


