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ik ben gekomen om u te verstaan te geven
wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal;
want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.

Daniel 11
Woorden van waarheid & grote nood

Woorden van waarheid & grote nood

Aramees gedeelte (2
(2--7)
a. Visioen van 4 opeenvolgende koninkrijken (metafoor:een mens) (2)
b. Martelarenverhaal: God redt Daniels vrienden uit de vurige oven (3)
c. De hoogmoed van Nebukadnessar en de soevereiniteit van Jahweh (4)
c’ De hoogmoed van Belsassar en de soevereiniteit van Jahweh (5)
b’ Martelarenverhaal: God redt Daniel uit de leeuwenkuil (6)
a’ Visioen van 4 opeenvolgende koninkrijken (metafoor: (4)een dier(en)) (7)

Hebreeuws gedeelte (8
(8--12)
a.

Visioen van 2 koninkrijken (metafoor: eendier) (8)
b. Visioen van de zeventig “zevens” (9)

a’

Visioen van 2 Koninkrijken (metafoor: een mens) (10-12)
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Een ‘bijzondere geschiedenisles’ of profetie?
 Uniek visioen, bevat veel details geopenbaard in een bedekte, raadselachtige stijl
 Sceptici

interpretatie v/d geschiedenis NA DE FEITEN

‘pseudoprofetie’

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israel, de HERE der heerscharen:
Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
En wie is als Ik hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor
daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep;
en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen.”
(Jes.44:6,7)

 Plaats de moeilijke situatie van de teruggekeerden in een profetisch historisch perspectief
 Daniel 10: verklaart de tegenstand

een parallel conflict in hemel & aarde

 Daniel 11: de onstabiele, voorspelbare, tijdelijke aard v/d koninkrijken van deze wereld
 Koninkrijken gefundeerd op de ultieme afgoderij:
afgoderij de wil van een mens die zich god waant
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Een ‘bijzondere geschiedenisles’ of profetie?
“…maar
maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.
doen
En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, …
Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering,
schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd;…
En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel,
en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.
Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd;
velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”
vermeerderen
(11:32,33,35; 12:3,4)

 Geen geschiedenisles, maar profetisch onderwijs : bemoediging tot volharding & trouw
 Daniel, dit is pas het begin, er komen nog beproevende tijden

schifting/loutering

 Het doel v/h visioen: jou w leven i/h perspectief plaatsen van dit ‘verwachtingspatroon’
 Geloof in de soevereinheid van God, weerstaan aan compromissen & misleiding
 Onderwijzen: het doel van de geschiedenis, gebed met het oog op de overwinning
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De vorsten van Perzië en Griekenland (2
(2--4)
“Zie, nog drie koningen zullen in Perzië opstaan, en de vierde zal grotere rijkdom bezitten
dan alle anderen, en als hij sterk geworden is door zijn rijkdom,
zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk van Griekenland.
En er zal een heldhaftige koning opstaan,
die met grote heerschappij zal regeren en doen zal wat hem goeddunkt.
Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn koninkrijk zal verbroken worden
en verdeeld naar de vier windstreken des hemels; doch niet aan zijn nakomelingen,
en zonder de macht waarmee hij heerste; want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden
en aan anderen dan dezen komen.”
 4 letterlijke koningen na Cyrus

200 jaar?

buiten-Bijbelse bronnen: 9

 Gevaar inlezen geschiedenis, uitlegkundige gymnastiek, negeren details & hebraïsmen
 Velen zien in de rijke koning van Perzië, Xerxes de man van koningin Ester (486-465 v.Chr.)
 Beknopte karakterschets van het Perzische wereldrijk in OT. stijl
 Perzië is door zijn uitgestrektheid en immense rijkdom hoogmoedig

3, 4
Griekenland
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De vorsten van Perzië en Griekenland (2
(2--4)
“Zie, nog drie koningen zullen in Perzië opstaan, en de vierde zal grotere rijkdom bezitten
dan alle anderen, en als hij sterk geworden is door zijn rijkdom,
zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk van Griekenland.
En er zal een heldhaftige koning opstaan,
die met grote heerschappij zal regeren en doen zal wat hem goeddunkt.
goeddunkt
Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn koninkrijk zal verbroken worden
en verdeeld naar de vier windstreken des hemels; doch niet aan zijn nakomelingen,
en zonder de macht waarmee hij heerste; want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden
en aan anderen dan dezen komen.”
 De identiteit van de heldhaftige koning

de ‘eenhoornige geitebok’ in hfdst.8:21,22

 Alexander (323 v. Chr.) kan de wereld veroveren maar kan zijn nalatenschap niet verzekeren
 Alles waarvoor hij geleefd en geijverd heeft , wordt verstrooid als kaf met de wind…
 Onderlinge strijd tussen 28 provincies gedurende 23 jaar

familie verliest de macht
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De vorsten van Perzië en Griekenland (2
(2--4)

Koning van het Noorden

Koning van het Zuiden
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Strijd tussen de koningen van Zuid & Noord (5
(5--20)
Dan zal de koning van het Zuiden sterk worden,
maar een van zijn oversten zal hem in sterkte overtreffen en heersen;
zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn.
En na verloop van jaren zullen zij zich verbinden: de dochter van de koning van het Zuiden
zal komen tot de koning van het Noorden om een vergelijk te treffen,
maar zij zal de sterkte van haar macht niet behouden, evenmin zal zijn macht standhouden;
zij zal worden prijsgegeven, zo ook degenen die haar brachten, hij die haar verwekte,
en hij die haar verwierf. (5-6)
 Strijd

belangrijke economische & militaire ‘landbrug’ tussen Afrika enAsia: Palestina

 De voormalige rechterhand v/d Koning van het Zuiden wordt nu zijn grootste rivaal…
 Palestina

onderdeel Zuiden

de speelbal van 2 concurrerende supermachten

 Niemand kan de bovenhand nemen, maar ze kunnen ook niet in vrede leven
 If you can’t beat them, join them
 Militaire macht & sluwheid

stabiliteit creëren door een ‘politiek huwelijk’

balans schommelt

eindigt in een grote fiasco…
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Strijd tussen de koningen van Zuid & Noord (5
(5--20)
En in die tijden zal een spruit uit haar wortels in zijn plaats oprijzen,
en deze zal oprukken tegen het leger, de burcht van de koning van het Noorden
binnentrekken, en zegevierend daartegen optreden.
Ja, zelfs hun goden met hun gegoten beelden, met hun kostbare voorwerpen, zilver en goud,
zal hij als buit naar Egypte voeren;
hij zal enige jaren zich van strijd tegen de koning van het Noorden onthouden,
daarna zal deze het koninkrijk van de koning van het Zuiden binnenvallen,
doch naar zijn eigen land moeten terugkeren. (7-9)
 Nakomeling koningin

‘succesvol’ wraak

vernedert de koning van het Noorden

 De ‘buitgemaakte goden’ van goud en zilver moeten gedragen worden
 De vernedering van het Noorden vraagt om weerwraak maar loopt op een sisser uit…
 Onverrichter zake moet de koning door inlandse problemen gedwongen zich terugtrekken
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Strijd tussen de koningen van Zuid & Noord (5
(5--20)
Dan zullen zijn zonen zich ten strijde rusten en een menigte grote legers verzamelen;
een van hen zal tegen hem oprukken, als een overstroming steeds verder om zich
heen grijpen, en bij een hernieuwde stormloop komen tot aan zijn vesting.
Dan zal de koning van het Zuiden verbitterd worden en uittrekken en strijden met de koning
van het Noorden, en deze zal een grote menigte op de been brengen,
maar die menigte zal in zijn macht worden overgegeven.
overgegeven
En wanneer die menigte is weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen;
wel zal hij tienduizenden neervellen, maar toch niet sterk zijn.
En opnieuw zal de koning van het Noorden een menigte op de been brengen,
groter dan de eerste, en na een tijdsverloop van jaren zal hij tegen hem oprukken
met een groot leger en een geweldige tros. (10-13)
 De volgende generatie zet de strijd tegen het Zuiden verder, nu met groot succes
 Palestina wordt voor het eerst veroverd en bezet door het Noorden
 De koning van het Zuiden slaat tijdelijk hard terug, maar kan het tij niet definitief keren
 Hoogmoed komt voor de val van de koning van het Zuiden…
 De koning van het Noorden gaat zich massaal herbewapenen om het Zuiden te breken
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Strijd tussen de koningen van Zuid & Noord (5
(5--20)
In die tijden nu zullen velen opstaan tegen de koning van het Zuiden;
ook zullen gewelddadige mensen uit uw volk zich verheffen
om een gezicht tot werkelijkheid te maken, maar zij zullen struikelen.
struikelen
En de koning van het Noorden zal komen, een wal opwerpen en een versterkte stad innemen;
de strijdkrachten van het Zuiden zullen geen stand kunnen houden, noch ook de keurtroepen,
ja, er zal geen kracht zijn om stand te houden.
En hij die tegen hem optrekt, zal doen wat hem goeddunkt,
en niemand zal voor hem standhouden;
standhouden
hij zal vaste voet krijgen in het Sieraadland en verdelging zal in zijn hand zijn.
(14-16)

 De nakende oorlog verwekt veel opstand in de randgebieden onder eigen bevolking
 Revolutionaire ‘geestelijke’ leiders

visioenen

verdeeldheid/strijd

 Palestina komt definitief in de handen van de koningen van het Noorden terecht (199 v. Chr.)
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Strijd tussen de koningen van Zuid & Noord (5
(5--20)
Dan zal hij ernaar streven om de macht te verwerven over het gehele koninkrijk van de ander en hij
zal een vergelijk met hem treffen; een vrouw zal hij hem geven
om het rijk te gronde te richten,
richten maar dit zal niet slagen en hem niet tot voordeel zijn.
En hij zal zijn aangezicht keren tegen de kustlanden en er vele veroveren,
maar een bevelhebber zal hem met zijn smaad doen ophouden
zonder dat hij hem diens smaad vergelden kan.
Daarna zal hij zijn aangezicht keren naar de burchten van zijn eigen land;
maar hij zal struikelen en vallen en niet meer gevonden worden.
In zijn plaats zal iemand opstaan, die een afperser rondzendt door het heerlijkste deel
van het koninkrijk,
koninkrijk maar binnen enkele dagen zal hij verbroken worden,
doch niet door toorn, noch door strijd.
(17-20)

 De ‘ambitieuze’ koning heeft sluwe uitbreidingsplannen door een politiek huwelijk
 Hij wil het Zuiden ten gronde richten, maar faalt volledig in zijn opzet
 Hoogmoed komt voor de val voor de koning van het Noorden…
Noorden
 Hij wordt zwaar vernederd,
vernederd vlucht naar huis en verdwijnt ineens voorgoed van het toneel
 Zijn opvolger wil Gods volk hun rijkdommen afhandig maken maar verdwijnt ineens…
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