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Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de goddelozen zullen goddeloos handelen;
en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan.

Daniel 12
Verborgen & verzegeld tot de eindtijd
De epiloog

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De engelenvorst Michael & de opstanding
Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan,
tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen:
al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
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. (12:1-4)

 ‘Ten dien tijde’ grijpt terug op vers 11:40
 tijden van grote benauwdheid

“de eindtijd”

de maat van de ongerechtigheid wordt overvol

 Het genadeloze, gruwelijke beest moet zich van zijn kwaadste kant laten zien
 periode v/d Koninkrijken van de aarde bereikt het toppunt van verdorvenheid& boosheid
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 De volheid moet bereikt worden om het oordeel over zich af te roepen
 Abrahams nageslacht

4 generaties

de maat van deAmorieten vol

 Michael de engelenvorst zal optreden ten behoeve van Gods volk

DE OPSTANDING

 Michael treedt op in het gericht en oefent het oordeel uit, tot het einde toe (Op.12:7)
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 Wie echter in het boek des levens staat
 Het volk van Daniel

DE OPSTANDING

de wijzen, de verstandigen die God ‘kennen’ en trouw zijn

 ‘versmading & eeuwig afgrijzen’


nieuw begin

het deel van de ontrouwen & afvalligen

Het beloofde herstel & einde van de ‘verstrooiing’
‘verstrooiing

DE OPSTANDING

2

2/02/2013

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De engelenvorst Michael & de opstanding
Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan,
tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen:
al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
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. (12:1-4)

 De verstandigen zullen stralen als de sterren aan de hemel voor altijd
“En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal
gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een
eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.”
(Dan.7:27)

 De verheerlijkte lichtdragers, zullen het gezag ontvangen en heersen over de aarde
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 De verstandigen

‘die velen tot gerechtigheid hebben gebracht’

 De verstandigen hebben acht gegeven op de waarheid en inzicht van God verkregen
“de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen,” (11:33)
 De achtergrond is terug te vinden in Jesaja

De lijdende dienaar van de Heer
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De lijdende dienaar van de Heer: gerechtvaardigd & verhoogd
Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.
Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn
verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)
zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun
niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard?
Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde;
hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante,
dat wij hem zouden hebben begeerd.
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja,
als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;
wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing
geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar
de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

De lijdende dienaar van de Heer: gerechtvaardigd & verhoogd
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open;
open
als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed hij zijn mond niet open.
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht,
dat hij is afgesneden uit het land der levenden?
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood,
omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.
Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang
leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.
Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn
knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,
maken
en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen
en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood,
dood
en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de
overtreders gebeden heeft. (Jes.52:13-53:12)
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De rechtvaardigen die velen door inzicht tot gerechtigheid hebben gebracht

“De dienaar van God die door zijn kennis velen rechtvaardig zal maken”
Daniel 7: De Zoon des mensen – de heiligen van de Allerhoogste

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De opstanding in de profeet Jesaja
“Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof!
stof
Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.”
(Jesaja 26:19)

 Weinigen betwijfelen dat deze passage de achtergrond vormt voor Daniel 12:2
“Velen van hen die slapen in het stof der aarde,
aarde zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”
 Context: gebed om trouw te blijven aan Jahweh onder hevige vervolging v/d volken
HERE, onze God, andere heren dan Gij hebben over ons geheerst; uw naam alleen huldigen
wij. Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom hebt Gij hen bezocht en verdelgd
en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid. (Jes.26:13-14)
 de volkeren hebben geen hoop, de dood is het einde,
einde, ze hebben geen vooruitzicht
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Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De opstanding in de profeet Jesaja
“HERE, in de nood heeft men U gezocht, een verzuchting geslaakt, toen uw tuchtiging trof.
Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineenkrimpt en onder haar weeën schreeuwt,
zo waren wij voor uw aangezicht, HERE.
Wij waren zwanger, wij krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind;
wij brachten het land geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren.”
(Jesaja 26:16-18)

 De beproefden in de verdrukking bidden in hun nood

als een zwangere die moet baren

 De barensweeën brengen geen nieuw leven, geen uitkomst
 De geboorte na de barensweeën

uitzichtloos

de opstanding & nieuw schepping!

“Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof!
stof
Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.”
(Jesaja 26:19)

Deze opstanding uit het stof van de dood kadert in een groter plan…

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De opstanding in de profeet Jesaja
“En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette
spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen,
van gezuiverde, belegen wijnen.
En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de
bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.
Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen,
vernietigen en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten
afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen,
want de HERE heeft het gesproken.
En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou
verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de
verlossing die Hij geeft.”
geeft (Jesaja 25:6-9)
 (het doods)kleed & de (aarde)bedekking verwijst naar de dood, het einde voor alle volken
 Een geweldige ommekeer

dood teniet gedaan

 Groot feest nadat de dood is tenietgedaan

OPSTANDING

de uiteindelijke BEHOUDENIS

Wat is de TYPOLOGISCHE, ‘historische achtergrond’ van dit grote feest?
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Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De achtergrond van het grote” ‘eindtijd’ banket
“Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het
verbond dat de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden.
En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israel.
En zij zagen de God van Israel en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur,
als de hemel zelf in klaarheid.
Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij
aanschouwden God en zij aten en dronken.
De HERE zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, …
(Exodus 24:8-12)

 De oudsten vieren met Mozes feest voor het aangezicht van Jahweh na hun bevrijding
 Jahweh had hen door de ‘rode zee’ geleid, waar ze verlost werden uit de benauwdheid
 De legers van Farao vonden de dood in de zee,
zee maar Gods volk werd door de zee geleid!

7

