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De Beschreven Muur
De hierop volgende zeven jaren van Daniëls leven in het paleis van Belsazar zijn opnieuw in nevelen gehuld.
Maar dan, tijdens een groot feestmaal waar overmatig gedronken wordt, mindere goden geprezen worden en
bekers uit Salomo's tempel worden ontheiligd, ziet Belsazar hoe een hand een onleesbare tekst op de muur
schrijft. Wanneer Daniël eindelijk gevraagd wordt om de boodschap te interpreteren, blijkt deze te zeggen dat
Belsazars arrogantie hem het leven zal kosten. Alsof hij Gods oordeel wil afwenden, promoveert Belsazar
Daniël tot de op twee na hoogste machtspositie in zijn regering. Maar aan het einde van de nacht is Belsazar
overleden.
Dan. 5:1-4
(542 v.C.)

FEESTMAAL EN BRASPARTIJ. De koning Bélsazar maakte een groten maaltijd voor zijn duizend

Dan. 5:5,6

MUUR BESCHREVEN. Ter zelfder ure kwamen er vingeren van eens mensen hand voort, die

geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend. Als Bélsazar den wijn geproefd had, zeide hij, dat
men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnézar uit den tempel,
die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; opdat de koning en zijn geweldigen, zijn
vrouwen en zijn bijwijven uit dezelve dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten, die men
uit den tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; en de koning
en zijn geweldigen, zijn vrouwen, en zijn bijwijven dronken daaruit. Zij dronken den wijn, en
prezen de gouden, en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden.
schreven tegenover den kandelaar, op de kalk van den wand van het koninklijk paleis, en de
koning zag het deel der hand, die daar schreef. Toen veranderde zich de glans des konings, en
zijn gedachten verschrikten hem; en de banden zijner lendenen werden los, en zijn knieën
stieten tegen elkander aan.

Dan. 5:7-9

WIJZE MANNEN WETEN HET NIET. Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrekijkers, de

Chaldeeën en de waarzeggers inbrengen zou; en de koning antwoordde en zeide tot de wijzen
van Babel: “Alle man, die dit schrift lezen, en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal
met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit
koninkrijk zijn.”
Toen kwamen al de wijzen des konings in; maar zij konden dit schrift niet lezen, noch den koning
deszelfs uitlegging bekend maken. Toen verschrikte de koning Bélsazar zeer, en zijn glans werd
aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd.
Dan. 5:10-16

DANIEL GEHAALD. Om deze woorden des konings en zijner geweldigen, ging de koningin in het

huis des maaltijds. De koningin sprak en zeide: “O koning, leef in eeuwigheid! Laat u uw
gedachten niet verschrikken, en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk,
in wien de geest der heilige goden is, want in de dagen uws vaders is bij hem gevonden licht, en
verstand, en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is; daarom stelde hem de koning
Nebukadnézar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrekijkers, der Chaldeeën, en der
waarzeggers, uw vader, o koning! Omdat een voortreffelijke geest, en wetenschap, en verstand
van een, die dromen uitlegt, en der aanwijzing van raadselen, en van een, die knopen ontbindt,
gevonden werd in hem, in Daniël, dien de koning den naam van Béltsazar gaf; laat nu Daniël
geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven.”
Toen werd Daniël voor den koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: “Zijt gij
die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda
gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord, dat de geest der goden in u is, en dat er licht, en
verstand, en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de
wijzen en de sterrekijkers, om dit schrift te lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend te maken;
maar zij kunnen de uitlegging dezer woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord,
dat gij uitleggingen kunt geven, en knopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen,
en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden
keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn.”
Dan. 5:17-23

REDEN VOOR BESCHREVEN MUUR. Toen antwoordde Daniël, en zeide voor den koning: “Heb uw

gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander; ik zal nochtans het schrift voor den

koning lezen, en de uitlegging zal ik hem bekend maken.
Wat u aangaat, o koning! De allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnézar het koninkrijk, en
grootheid, en eer, en heerlijkheid gegeven; en vanwege de grootheid, die Hij hem gegeven had,
beefden en sidderden alle volken, natiën en tongen voor hem; dien hij wilde, doodde hij, en dien
hij wilde, behield hij in het leven, en dien hij wilde, verhoogde hij, en dien hij wilde, vernederde
hij. Maar toen zich zijn hart verhief, en zijn geest verstijfd werd ter hovaardij, werd hij van den
troon zijns koninkrijks afgestoten, en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen
der mensen verstoten, en zijn hart werd den beesten gelijk gemaakt, en zijn woning was bij de
woudezelen; men gaf hem gras te smaken gelijk den ossen; en zijn lichaam werd van den dauw
des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende, dat God, de Allerhoogste, Heerser is over de
koninkrijken der mensen, en over dezelve stelt, wien Hij wil.
En gij, Bélsazar, zijn zoon! hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt.
Maar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van Zijn huis voor
u gebracht, en gij, en uw geweldigen, uw vrouwen, en uw bijwijven hebben wijn uit dezelve
gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen,
noch weten, hebt gij geprezen; maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw
paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.
Dan. 5:24-28

TEKST UITGELEGD. Toen is dat deel der hand van Hem gezonden, en dit schrift getekend

geworden. Dit nu is het schrift, dat daar getekend is:
'MENÉ, MENÉ, TEKÉL, UPHARSIN.'
Dit is de uitlegging dezer woorden:
MENÉ; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind.
TEKÉL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden.
PERÉS; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.”
Dan. 5:29

DANIEL GEPROMOVEERD. Toen beval Bélsazar, en zij bekleedden Daniël met purper, met een

gouden keten om zijn hals, en zij riepen overluid van hem, dat hij de derde heerser in dat
koninkrijk was.
Dan. 5:30,31

BELSAZAR GEDOOD. In dienzelfden nacht, werd Bélsazar, der Chaldeeën koning, gedood.

Daríus, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.
Het is niet bekend wie Belsazar heeft gedood, maar verondersteld wordt dat het Darius de Mediër was. Dit
heldert de zaak echter niet op, aangezien de identiteit van Darius zelf niet duidelijk is. Hij is zeker niet de grote
Darius die zo'n twintig jaar later de heerser over Perzië zal worden. De meeste speculaties draaien om een
man die Gobrias (of Gubaru) genoemd wordt en later geïdentificeerd zal worden als een bondgenoot van Kores
en als gouverneur van de Guti, het volk dat Babylon uit de handen van de Babyloniërs wist te ontrukken. Wie
hij ook mag zijn, deze Darius de Mediër zal het land ongeveer drie jaar lang besturen, voordat hij zogezegd zijn
eigen boodschap op de muur ziet verschijnen en Babylonië aan het opkomende Perzische Rijk overhandigt.

De Zeventig “Zevens”
Ergens in het eerste jaar van de heerschappij van Darius de Mediër, leest Daniël een kopie van de profetieën
van Jeremia. Blijkbaar doen dergelijke kopieën al de ronde onder de ballingen sinds Baruch twintig jaar eerder
de laatste woorden op zijn derde boekrol schreef. Daniël wordt vooral ontroerd door de opsomming van Israëls
zonden en de zeventigjarige ballingschap die Jeremia voorspelde. Het is nu 542 voor Christus en er zijn 63 jaar
verstreken sinds Daniël en andere ballingen met de eerste deportatie werden afgevoerd (in 605 voor Christus).
Daniël realiseert zich dat het volgens de profetie nog zeven jaar zal duren voordat het beloofde herstel zal
beginnen en hij wendt zich in gebed tot God. We zien hier een gebed waarin hij niet alleen zijn persoonlijke
zonden bekent, maar ook die van zijn volksgenoten.
Dan. 9:1,2
(542 v.C.)

DANIEL LEEST JEREMIA. In het eerste jaar van Daríus, den zoon van Ahasvéros, uit het zaad der

Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën; in het eerste jaar zijner
regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord des
HEEREN tot den profeet Jeremía geschied was, in het vervullen der verwoestingen van
Jeruzalem, zeventig jaren was.
Dan. 9:3-19

DANIELS GEBED. En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het

gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as.
Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide:
“Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien,
die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan,
en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw
rechten. En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam
spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands.
Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het
is te dezen dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem, en geheel Israël, die
nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, om hun overtreding,
waarmede zij tegen U overtreden hebben. O Heere! Bij ons is de beschaamdheid der
aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U
gezondigd hebben. Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen,
alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben. En wij hebben der stem des HEEREN, onzes
Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor
onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten.
Maar geheel Israël heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet
gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet
van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben. En Hij heeft Zijn woorden
bevestigd, die Hij gesproken heeft tegen ons, en tegen onze richters, die ons richtten, brengende
over ons een groot kwaad, hetwelk niet geschied is onder den gansen hemel, gelijk aan
Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over
ons gekomen; en wij smeekten het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, niet, afkerende van
onze ongerechtigheden, en verstandelijk acht gevende op Uw waarheid. Daarom heeft de
HEERE over het kwade gewaakt, en Hij heeft het over ons gebracht; want de HEERE, onze God,
is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner stem niet gehoorzaamden.
En nu, o Heere, onze God! Die Uw volk uit Egypteland gevoerd hebt, met een sterke hand, en
hebt U een Naam gemaakt, gelijk hij is te dezen dage; wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos
geweest. O Heere! Naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd
worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer
vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom
ons zijn.
En nu, o onze God! Hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; en doe Uw
aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil. Neig Uw oor, mijn
God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam
genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze
gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor! O Heere, vergeef!
O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en
Uw volk is naar Uw Naam genoemd.”
Dit prachtige, berouwvolle gebed van Daniël wordt gevolgd door een van de meest intrigerende passages uit
de hele Schrift. Terwijl Daniël zich in deze stille tijd bevindt, wordt hij benaderd door de engel Gabriël die hij uit
eerdere visioenen herkent. Gabriël brengt hem een boodschap over zeventig “zevens”, een boodschap die
kennelijk een reactie is op Daniëls zorgen over het herstel van Israël. De algemene consensus is dat elke
“zeven” een week van jaren voorstelt, dat wil zeggen zeven jaren. Maar er bestaat veel discussie over de rest
van de interpretatie.
De eerste zeven “zevens”, of 49 jaar, hebben wellicht betrekking op de tijd die nodig zal zijn om de stad
Jeruzalem te herbouwen. Maar welke verordening om Jeruzalem te herbouwen hier bedoeld wordt, is het
onderwerp van vele discussies, aangezien er meerdere verordeningen zullen worden uitgevaardigd die
betrekking hebben op de reconstructie van Jeruzalem.
De tweede verzameling van “zevens”, de 62 “zevens”, verwijst kennelijk naar de komende Messias (de

Hebreeuwse tekst zegt dat er 69 “zevens” zijn, terwijl de meeste vertalingen het over 62 “zevens” hebben, wat
mogelijk gewoon de 69 min de eerste zeven “zevens” is). Dit zou betekenen dat de komst van de Messias
ruwweg 550 jaar na de tijd van Daniël zal plaatsvinden.
Net als de voorgaande weken is ook de laatste week, of de laatste zeven jaar, het onderwerp van een groot
aantal discussies. Sommigen geloven dat deze het begin van de kerk van de Messias en het tijdperk van de
apostelen voorstelt. Anderen geloven dat dit een zevenjarige periode voorstelt waarin God Israël als het volk
van Zijn verbond zal herstellen, vóór de wederkomst van de Messias. Maar waar allen het over eens zijn, is dat
God doelgericht in de geschiedenis aan het werk is voor Zijn rechtschapen mensen.
Dan. 9:20-23

GABRIEL VERSCHIJNT AAN DANIEL. Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde

mijns volks van Israël, en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns
Gods, om des heiligen bergs wil mijns Gods; als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man
Gabriël, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent
den tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: “Daniël! Nu ben ik
uitgegaan, om u den zin te doen verstaan. In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan,
en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan
dit woord, en merk op dit gezicht.
Dan. 9:24,25

DE ZEVENTIG “ZEVENS”. Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om

de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te
verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet
te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan, en versta: van den
uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den
Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom
gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
Dan. 9:26,27

GABRIELS UITLEG. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het

zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het
heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe
zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. En Hij zal velen het verbond versterken één
week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den
gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten
zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.”
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