
2 NO\TEMBER 1997
THEMA
ln beweging komen
\
I Het boek Danidl beschriift in
7 verhalen cn visioenen hoe de gro-
te machten van de wercld in bcwc-
ging zullen komen cn onder zullen
gaan. Het nodigt ook ons uit om in
beweging te komen.

DANTEL ( r -)2
De droom van Nebukadnessar

Yergelijkbaar met het boek
Openbaring
De komende vier zondagen (tot aan
Advent) lezen we verhalen uit het
boek Dani€I. In de Hebreeuwse bij-
bel wordt dit boek gerangschikt
onder de Geschriften, dus niet,
zoals in de meeste vertalingen,
onder de profeten. Het laat zich
vergclijken met het Dieuwtesta-
mentische bock Openbaring. Na
een uitgebreide inleiding lin Open-
baring 2-3 brieven aan zeven
gemeenten in Klein-AziE, in Dani€l
1-6 verhalen over degene aan wie
het bock zijn naam ontleent) vin-
den we et een aantal visioenen. Ze
beschrilven de opkomst en Deer-
gang van mysterieuze en schrik-
wekkende machten.

Herkenning van eigen nood-
situatie
Op het eerste gezicht zou jc denkcn
dat het in deze visioenen gaat over
gebeurtenissen die ooit plaats zul-
len vinden aan het 'einde der tii-
den'. De eerste lezcrs zullen cr ech-
ter een indirecte beschrijving van
hun eigen Inood)situatie in hebben
herkend. De boodschap was duide-
lijk: de ondcrdrukkcnde machten
zullcn er toch aan moetcn geloven.
God is heer van de geschicdenis.

Diezelfde boodschap klinkt ook
door in de verhalen over Daniel. De
verhalen nemen de hoorder terug in
de tiid naar de penode van de Baby-
lonische ballingschap.

loodse identiteit
Het boek Danial is ontstaan de

tweede eeuw v. Ch. ID die periode

zuchtten de lodet ondet het iuk van

de hee$chappii van Antiochus IV
Epiphanes- Dot was 6afl van de

Seleuctden, een koninsshuls aan wie
een deel vaa het wereldriik van

Aiexondet de Gtote was toegevallea.

Hii had de Bodsdieastwiiheid opge-

schort en de tempel van leruzolefi
ontu,tiid. We ku.nnen hierover lezer1

it de boeken der Mokkabeeen. Aan
de hand van vethalen die spelen in
de eetdere periode von de Bobylonr
sche ba ingschap (zesde eeuw v.

Chr.) ldat het boek Donial zien dot
het toeh mo$eliik is de eiqen identi.
teit als wofie lood te bewarcn.

Gedwongen aanpassing
In het eerste hoofdstul is verteld
hoe Daniel als 66n van vier )udese
iongelingen aan het hof van Babel is
gekomen om daar te worden opge-

leid voor een hoge ftrnctie binnen
het wereldriik. Ze moeten zich aan-
passen aan de maatstaven van hun
heerser. Ze moeten zelfs hun namen
inwisselen. DaniEl l'Cod is rechter'),
Chananla l'de Here is genadig'f,

Misadl ('wie is als God'l er Aza4a
('de Here is een helper') heten nu
Beltesassar ('de god Bel bescherme
de koning'), Sadrak ('hii die ziin best
doet'}, Mesak l'ik ben gering') en
Abednego ('fienaar van de glans'1.

Eigen eetgewoonten bewailn
Ze houden vast aan hun identiteit
door hun eigen eetgewoonten te

bewaren. In plaats van de overvloe-
dige Babylonische talel met veel
vlees en wiin kiezen zii voor Sroen-
ten en water. Men kan er een ver-
wiizing in zien naar het leven in het
paradijs (Genesis l:29) en de gelofte
van de aan God gewijde Naziree€r
die ook geen wijn drinkt (Numeri
6f . Op hun eigen wiize wetel zli, zo
gaat hct verhaal, de andere iongelin-
gen aan het hof te overtreffen.

Dromen uitlegten als ,ozef
Daniel toont zich een meester in
het uitleggcn van dromen. Hii
trcedt hiermee in de Yoetsporen
van |ozef. We lezen immers in
Genesis 40 en 4l hoe ook )ozef
terechtkwam aan een vreemd hof.
Ook hii had de gave om dromen
van anderen na te vertellen en uit
te leggen. Ook daar ging het over
ingri jpende gebeurtenissen. f ozef
voorspelde voor Egypte na 7 iaat
van overvloed een net zo langduri-
gc hongersnood; Daniel ziet nieuwe
machthebbers opkomen, gesymbo-
liseerd in dc materialen waaruit het
beeld dat Nebukadnessar zag in
zijn droom bestaat: na Babylon
(goudl komcn de Meden {zilver), de
Perzen (koper) en de Gricken {iizer),
waartoe ook de (lemen) Seleucidi
sche vorst Antiochus IV behoort.

Beliidenis als kern
De overeenkomst met |ozef biedt
het perspectiel dat de machtheb-
bers van nu ooit Cods heerschappij
erkennen. Net zoals de Iarao komt
Nebukadnessar tot het inzicht dat
de Cod van Isra€l de 'Cod der
goden en de Heer der koningen' is.
Ziin beliidcnis in DantEl247 lzie
ecrder ook de bclildenis door
Dani€l in v. 19-a3) is de kern.
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De rSYende zondsg Yan de herlst

Deze zondag past bij de zondagen van de

voleinding. Het feest van allerheiliqen op 1

november kan erbii worden belrokken.

De verhalen uit Daniilvormen de inleiding

op de visioenen in hooldstuk 7-12. Zo

komen de vier machten uit de droom in

hooldstuk 2 weer terug in het visioen in

ho0fdstuk 7. oaniel staat in het teken van

het gelool in Gods overwinnin0, ook op de

machten van de dood (zie 12:1-3 over de

opstandinq der doden).

Men kan de lezin0 beperken tot 2:19-49

(met de beliidenissen van Dani0l en Nebu-

kadnessa0 en het overige samenvatten. De

evangelielezing Marcus 12:18-27 gaal ovet

de opstanding der doden. Denk ook aan

Ezechidl 37 in dit verband.

Psalm 138 is de psalm van d€ zondao.

Andere liederen: Gezan g 284, 285, 286,

291.2U.297 ,298.
Klaas SPronk
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THEMA
Vuurvast
\
) *", u"r,r,ru-r"n van Danrills
7 vrienden is vuurvast. Ze buigen
niet voor het beeld Yan dc koning
van Babel. Cod gceft hen bescher-
ming in het vuur van dc oven.

DANIEL 3

De mannen in de vurige oven

Niet veel wijzer geworden
Koning Nebukadnessar was ondcr
de indruk van DaniEls droomuit-
leg. Nu blitkt dat hii niet veel wii-
zer is geworden en is blilven ste-
ken in hct eelste deel van de

droomuitleg: het gouden hoofd van
het beeld dat verwijst naar zijn
koninkriik.

Machtswellust
We horen hoe Nehukadnessar dit
werkeliikheid wil latcn worden
door een gouden monument op te
richten. wat het voorstclt wordt
niet verteld, maar het is bedoeld tot
meerdere eer en glorie van Ncbu-
kadnessar. De aan iedereen opgeleg-
de aanbidding geldt ziin macht.
Daarmee doet hii teniet wat hil cer-
der zo vroom had beleden.

Meeloperc en tegenstrevers
Enkele Chaldeedn (in dit boek is
dat een andere naam voor Babylo-
nitrsl brengen dc dric Judecers aan.

die niet voor een beeld, maar alleen
voor hun {levende) Cod willen bui-
gen lEx.20:5). Het optreden van de

Chaldee€n illustreert dat, wanneer
icmand zo duideliik de ahsolute
macht aan zich trekt, er een twee-

deling kan ontstaan van meelopers
en teSenstlev€rs.

Vuumvca
Er is niets bekend ovet een t1)ntoven

als doodsttaf in Bobel. Wel is et in
Ierctuia 29:22 sptuke vai de koning
van Babel die ziin overwonnen
weer sponnige t egenst andets liet
r>osteten op het vuut. Daarbii moet
tuen denken aon zoiets als de btond-
stapel- Een wnrbeeld von een vuut-
oven is te vhden in het op(Nriefe

boek 2 MakkobePen 13:4-6. Daat
wordt verteld hoe Anti(r.hns IV '
(zie ovet hem de toekchting bii
zondog 2 novembet) tegenstonderc

terccht liet stellen it eet torcn
geqtld met gloercnde os. De veroor-

deelden werden dou ia een te.h.
teno nige bovenbouw it Beworpen.
Waatschiidiik hod de veneller van

Dolidl 3 dit voot ogen. Hii leefde

ifimers in de tiid van Antiochus en

scfueef ziiD boek ter benoediging

. van gelovige volksgenoten ilie door

Antiochus werdeo onder dakt.

Ylarnmende toom
De vlammende toom van Nebu-
kadnessar moet de drie fudee€rs
verteren.
Dit wordt luist van God gezegd.

Gods verschiining wordt in de biibel
vaak omschreven als in vuur
gehuld; biivoofteeld in Psalm 50:3
('Onze God komt en zal niet zwii-
gen, vuur verteert voor ziin aange-

zicht'). Zie ook Handelingen 2. fuist
ook in het vuur openbaart God zich
nu weer, in de gedaante van 'een
zoon der goden', zoals Nebukadnes-
sar hem beschriift (v. 25).

Yerlaagd tot e€n dier
Nadrukkeliik belijdt de koning nu
ziin geloo{ in 'de allerhoogste C,od'.
Zoals hii eerder aan iedereen had
opgelegd het gouden beeld te aarr-

bidden, zo verbiedt hij nu aan
iedereen om oneerbiedig te spreken
over de God van Sadrak, Mesak en
Abednego. Het volgende hoofdstuk
geeft weer hoe hii zijn bewondering
over die God doorgeeft aan zijn
onderdanen. Toch gaat hil daarna
weer in de fout. Onder de indruk
van ziin machtige stad zegt hil: 'Is
dit niet het grote Babel, dat ik
gebouwd heb tot een koninklijke
woonstede door de sterkte mijner
macht en tot eer miiner maiesteitl'
God stra{t hem door hem te verla-
gen tot een grasetend dier. Na fie
ervaring kriigt hii ziin verstand
terug en erkent hii God als koning
boven hem.

Cebed van Azoia
In de oude G ekse vertolinE ziia et
aanvullingen te vinden op het boek

DanicL waarcndet een gebeil van

Azotio, iin van de dtie ludee*s in
de vuuroven. Hii doet een bercep op

het verbond dot God met Abruham
heeft sesloten. Er worden nog details
gegeven ovet de rcdding iloor een

engel von de Here: hti ioeg de vlam-
met naar buiteD ert schiep binnen in
de ovea eea klimaat ak woei et een

douwwind dootheen'. De aanvollidg
ehdqt tuet eei loflied, waorin
wordt opgeroepen de Herc te loven.

Klaas Spronk

LITURGISCHE TOELICHTING

De achlsle rondag van de herlsl

ook de lezing van deze zondag kan worden

geplaatst in het kader van de Voleinding.

Het element van het vuur speelt in deze

verwaehting een qrote rol. Vuur is symbool

van het oordeel en ook van de zuivering.

Zie biivoorbeeld Gezang 43 (bii Maleachi

4:1-3).

De lezino kan men beperten lot v. 14-30.

De lezinq uit het evangelie, Marcus 12:28-

34, gaat over het grote Oebod. Juist voor

die beliidenis'dat er oeen ander is dan Hii'

gingen de Judeeirs volgens oaniol3 door

het vuur.

De psalm van de zondag is Psalm 85. De

bevrijding uit Babyl0n als het'land van

vuur en oven'w0rdt bezongen in Gezang

301. Andere liederen: Gezang 272 ('Midden

in de dood ziin wii door de hel omvangen')

en 359 ('Midden in de dood zijn wij in het

leven'). Men kan ook zangen van 'heilig

vuul, zie Gezang 242 en 439:4. Huub oos-

lerhuis dichtle een lied bii het oenoemde

apocriefe loflied: 'Lool de Heer, al ,nat

qemaakt is', Aandachtig Liedboek, nr. 7

(Amb0), Zolang er mensen zijn, nr. 6 (Kok),

Zingend Geloven l, nr. 57 (Van der Leeuw-

stichtinq)
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THEMA
Respect

I Koning Belsassar toont geen

7 r.rp."t voor zijn onderdanen,
noch voor hun geloofsovertuiging
of hun God. Ziin koningschap zal
geen stand houden.

DANIEL S

Het schrift op de wand

Goden, door menrenhanden
temaakt
Volgens dit verhaal is Belsassar de
zoon van Nebukadnessar. Zijn ver-
haal begint nict bij de fraaie
geloofsbeliidenis uit de mond van
zijn vader. Het verhaal grijpt terug
naar datgene waarmee het boek
Dani€l als eerste berichtte over
Nebukadnessar, nameliik dat hii de
tempel van [eruzalem had leegge-

roofd. Dat tempelgerei wordt nu
ontwild doordat het gebruikt wordt
voor het drinkgelag van de koning.
Het gebral waarmee de gasten de
goden van goud, zilver, koper, iizer,
hout en steen loemen, is typisch
voor de afgoderij zoals die door de
profeten van Isra€l is bestreden:
men mag niet buigen voor wat door
mensenhanden is gemaakt.

Een mysterieuze hand
Dit zal niet ongestraft bliiven. Vurr
de eerste hoorders van dit verhaal,
die hadden moeten meemaken hoc
Antiochus [V de tempel ontwild
had, was dat een bemoedigend per-

spectief. Zoals Belsassar de spullen
van de tempel tevoorschiin had
gehaald, verschiint er nu een hand

lin het Aramees wordt hetzelfde
werkwu>rd gebruikt).

Arot rees

Een klein deel van het Oude 'festa.

fient is niet in het Hebreeuws maat

in het Arafiees geschteven. Het
betreft een enkd wrxtrd of ver
(Cenesis 31:47 en Jerernia 1O:11) en

een dnetol grotere gedeelten. nome-

liik Ezru 4:8 6:18: 7:11-26 en Doniel
4:2b-7:28- Het Aramees is eeD aon

het Hebreeuws verwante taal- Vanal
het einde von de tiid dot de Assy-

icrs in het Midden Oosten de dienst
uitfioakteD tot in de Romeinse tiid
was het de meest gebruikte intetna
tionale taal. In Palestino verdrcng

het zelfs het klassteke Hebreeuws-

In het boek DaniCl liikt het vooral
gebruikt te ztin om de authenticiteit
van het officiale bericht van Nebu-
kadne ssor t e b eaadrukken -

Ontwarring van knopen
Tegenover de kroonluchter schriift
de mysterieuze hand iets op de

wand. Belsassar staat er machteloos
bii, met knikkende knieen. Hii
weet zich geen raad. Zijn vrouw
moet hem er dan aan herinneren
dat er ene Danidl, wiis en bedreven

'in ontwarring van knopen'. In het
Aramees doen die woorden denken
aan de eerder gegeven beschriiving
van ziin angst ('ziin heupgewrich-
ten werden los en zijn kniean stie-
ten tegen elkaar'). In het Aramees
is 'knoop' en 'heupgewricht' het-
zelfde woord. Daar komt nog bij dat
ze zegt det'de koning aan Dani€l
de naam Beltesassar gai'. D€ koning
is bliikbaar Nebukadnessar. Ziin
zrnn verdient die titel niet- En de

Babylonische naam van Dani€l liikt
erg veel op die van Belsassar (ze

verschillen maar in 6€n letter),
maar de heerser kan niet tippen aan
het inzicht van ziin dienaar.

Tellen, wegen en breken
Het schrift op de wand is niet
onleesbaar. De woordcn duiden op
muntstukken, aftremend in waarde:
een mine, een sikkel en een deel

van een sikkel. Dat is nict zo moei'
lijk, maar wat betekent hetl Wc
kunnen denken aan iets dat ver-
mindert in waarde lzie ook dc
droom van Nebukadncssarl.
Het gaat om vier delen; het ccrstc
woord ('mene') wordt immcrs her-
haald. De gocdc vcrstaander
begrijpt al: het is een aflopende
zaak met de machthebbers. Maar
het ontbrcckt aan bcgip en Danidl
moet er nog wat aan toevoegen. Hrr
verbrndt de woordcn v(x)r Jc munt-
stukken stuk voor stuk met een
veelzeglend werkwrxrrd. Het ccrste
woord kan men namelijk verbinden
met het Aramese woord vurr 'te l-
len', het tweede met 'wegen' en het
laatstc mct 'brckcn'. Daarmcc
wordt ecn oordeel geveld ovcr Bcls-
assar: hij is gewogen cn tc licht
bevonden en daarom wordt ziin
macht gebroken. Hct laatste woord
wordt dan ook nog verbonden met
degenen die God daarvoor in dicnst
neemt: de Pcrzcn.

Woordspel
Een duizelingwekkend woordspel.
Belsassar is ervan onder de indruk
maar doet er verder niets mee. Het
lezen ging nog het begrilpen was al
moeiliilg het toe te passen door
zich te bekeren lzoals Nebukadnes-
sar dat wel kon) is voor hem blijk-
baar onmogeliik.

Brcn von uiulnkkingeo io onze
tdal
Onze taal is doot dit en het votige

hoofdstuk vettiikt net de uitdtuk-
kingen \toor hete vwen staan , 'een

teken aan de wond','gewogen en te

licht bevonden' , en (uit het volgeade
hwf dstuk) 'een wet van Meden en

Perzen'.
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De ne0ende zondag yan dB hsrlst de dood. Daarbij werd de ziel gewogen. gemaah bolwerk. zells niet dat van de tem-

0p deze voorlaatste zondag van de voleinding Bijde evangelielezing Marcus 12:38-13:2 valt pel. eeuwigheidswaarde he€tl.

is er als vanz€ll de associatie me! het laatste 0p hoe zwaar schijnheiligheid voor Jezus De psalm van de zondao is Psalm 143. ook

oordeel. De verwiizing naar de weeOschaal- weegt in negatieve zinl We horen daar over kan men denken aan liederen die God als

als bij vrouwe Justitia - is ontleend aan oude 'het penningske van de weduwe . ook Jezus rechler bezingen zoals Gezang 280.

Egyptische voorstellingen van hel qericht na verwoordt dal geen enkel door mensen Klaas Spronk
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THEMA
Toekomstmuziek
\
J Cod redt Danitl uit dc muil van
7 dc leeuwen. Dc beliidenis van
koning Darius klinkt als hoopvolle
toekomstmuziek.

DANIEL 6
Dani€l in de leeuwenkuil

Vercchillende koningen
In alle hoofdstukken van het boek
Dani€l wordt in het cerste yers een
heerser genoemd: in dc cerste vier
hoofdstukken was dat Nebukad-
nessar, in hoofdstuk vilf kwam ziin
zoon Belsassar aan de bcurt, daama
Darius, de Mcder l6), opnicuw Bels-
assar {7 en 81, dan wcer Darius l9l,
vervolgens de Perzische koning
Kores (10) en weer Darius ll I ). In
hct laatste hoofdstuk wordt de
aardse koning door een hemelse
vorst vervangen, nameliik Michael.
Hil zal recht en rust brengen. Zover
is het nog niet.
Nu is dan 'Darius, de Meder' aan de
beurt.

Dari rs de lieder
Uit de geschiederrkboeken kennen
we geen koning der Meden tuet de
naam Darius. Deze naam komt wel
wtor ondet opvolgets van de Pezi-
sche koning Cyrus of Korcs. Bliik-
baot heeft de venellet wat zaken
doot elkoar gehaald. Op gond von
teksten als lercmio 51:11,28-29 ging
hii eNan uit dot Babylon dtnr de
Meden ten vd is gebrucht..Vandoor

dat hii de laatste Babylonische
koning loat opvolgen door een

Mediar. In ,t e*eliikJteid worcn het
de Perzen die nu aan de macht kwo-
aea en waren de Medea daarbii
hun bondgenoten. Voot de hldeehs

maakte het v,leinig uit. Zii bleven
poLitiek Eeziea onderseschikt aan de
rd issel end e hee$ e rc. B e longr iiker
dan' historische bettouwb aarheid
was het voor de eetste hootders dat
zii 'hun hee$et Antiochns MeL
kenden in de woegere despoten.

Jaloezie
Wie dit verhaal vergeliikt met dat
yan de drie metgezellen van Dani€l
in de vuuroven (hoofdstuk 31, ziet
dat de geschiedenis zich niet alleen
herhaalt, maar dat die er.nog slech-
ter op is geworden. Degenen die
Dani€l verraden worden geleid door
gevoelens van ialoezie. Ze kunnen
Danidls 'uitnemende geest, niet
verdragen. Vergeleken met Nebu-
kadnessar is Darius een man die
meer gevoel toont voor Daniel,
maar Dani€l ondervindt daar geen
voordeel van. De koning staat
machteloos tegenover zijn eigen
werten. Het lot lilkt onafwendbaar,
totdat God ingriipt. Het verhaal
eindigt zoals eerder in hoofdstuk 3
en 4: met de koning die voor de
volken getuigenis afleg van Gods
heerschappii.

Geen letsel door de leeuwen
Opvallend is het gebruik van het
werkwoord 'vilden'. Om te begin-
nen ziin het de ialoerse riiksbe-
stuurders en stadhouders die maar
niets verkeerds aan Daniel kunnen
vinden lv. 5-6f, vervolgens vinden
zii hem biddend tot ziin cod {v. l2).
Daarmee denken zii de oplossing
gevonden te hebben voor hun pro-
bleem, maar dat pakt anders uit.
Daniel vindt niet de dood door de
leeuwen. lntegendeel: er werd geen
Ietsel bij hem gevonden lv. 241,

want Cod had hem onschuldig
bevonden (v. 23).

Passief verzct
Het enige wat Dani€l doet is wat
hij altijd al deed, nameliik bidden
tot ziin God op een vaste tiid en
een vaste plaats. Gandhi haalt dit
aan als cen voorbeeld van passief
verzet tegcn een onrechtvaardigc
oyerheid. Voor de eerstc hoorders
zal dit verhaal een aansporing ziin
geweest om gewoon door te gaan
met hun yorm van godsdienst
ondanks de harde maatregelen door
Antiochus. Dc straf met de leeu-
wenkuil is iets wat ook bekend is
uit ziin tiid. Het zou worden ovcr-
genomen door de Romeinen in dc
vorm van de beruchte'spclen'.

Leeuw als bedrciging van het
leven
De leeuw is yanouds hct symbool
voor de koninkliike kracht. Ook in
de biibel vinden wc er voorbeelden
van, zoals in Ze{ania 3:3 ovcr'de
verdrukkende stad': 'Haar vorstcn
in haar midden ziin brullcndc lecu-
wen; haar rechtcrs zijn avondwol-
ven, zii laten niets ovcl trrt de mor-
gen.' Ook in dc visioenen van
Daniel keert dit beeld terug lbiiv. in
7:4). De lceuw staat ook voor de
bedreiging van het leven; onder
meer in Psalmen 7, 17, 22, 35 el
57. Hoe gevaarliik hct was bliikt
uit het lot van Dani€ls tegcnstan-
ders.

Vredewens
Darius begint zijn boodschap aan
het slot van dit hoofdstuk met ccn
vredewens 1v.26). Het verhaal van
Dani€l herinnert aan hct visioen
dat fesaja kreeg van een vrcdc waar.
in zelfs de lccuw rleelt 1)esaia I l:r').
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0e liende zordag van da herlst

0p de laatste zondag van het kerkeliik iaar laat

Daniel 6 zich lezen als een visioen over hel

einde van de machten die het leven bedreiqe0.

De belijdenis door Darius laat zich goed ver-

binden met hel geloo, in Jezus Christus aan

wie alle macht in hemel en op aarde is oege-

ven. ln de evangelielezing Marcus 13:14-27.

de rede over de Iaatste dingen', ziin motieven

uit het boek oaniol verv/erkt. Het begin is

zells direcl onlleend aan Daniol9:27. Hier

wordt de harde werkelijkheid beschreven van

de eerste gemeente. De gelovioen worden

aangespoord om de hoop niet 0p te geven.

Psalm 50 is de psalm van de zondag. Psalm

22 past ook bildeze zondag. Verder Gezang

272:3; Gezang 45:5 en cezang 107:3. Een

kinderlied is te vinden in Alles wordt nieuw l.

lied l3 (Callenbach).
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