Het boek Daniël

Over het boek Daniël zijn eindeloos veel toespraken gehouden.
En talloze boeken en artikelen geschreven.
Ook op het internet kun je het een en ander over het boek Daniël vinden.
Heel vaak staan daar ernstige waarschuwingen bij over het einde der tijden.
Er wordt dan gezegd dat je die boodschap goed ter harte moet nemen.
Anders zal het slecht met je aflopen.
Dit soort ernstige waarschuwingen zijn meestal afkomstig van goed-bedoelende broeders.
Deze broeders menen dat zij een bijzonder inzicht in het profetische woord hebben gekregen.
En met hun profetische boodschap willen die goed-bedoelende broeders je oprecht helpen.
Maar door hun goed-bedoelde hulp raak je – helaas - van de wal in de sloot.
Je gaat even kopje onder.
En je bent er een tijdje ziek van.
Hoe kunnen wij ons dan wapenen tegen die goed-bedoelde hulp van die goed-bedoelende broeders?
Dat is een belangrijke vraag.
Ik kan je dan ook – tot mijn grote genoegen – mededelen, dat wij voor dit probleem een heel
eenvoudige oplossing hebben gevonden.
Deze eenvoudige oplossing tref je aan in het boek Handelingen, hoofdstuk 17.
Handelingen 17, vers 10 en 11.
Ik citeer uit de NBG-vertaling.
‘Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Beréa, die, daar aangekomen,
naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessaloníca,
daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze
dingen zo waren.’
Deze mannen uit Beréa geven ons het goede voorbeeld.
Wanneer je een boodschap vanuit de christelijke gemeenschap hoort, dan ga je die boodschap na, in
je Bijbel, of deze dingen wel zo zijn.
En als die dingen niet zo zijn, dan is zo’n boodschap dus niet overeenkomstig de Schriften.
Zo’n boodschap heeft dan ook geen enkele betekenis.
Zo’n boodschap leg je dus gewoon naast je neer.
Je hoeft er verder niet meer over na te denken.
Misschien denk je nu: dat is allemaal wel leuk en aardig, wat hij daar zegt, maar hoe doe je dat dan
in de praktijk?
Ik zal je twee voorbeelden geven, hoe je zo’n boodschap aanpakt.
Het eerste voorbeeld.
We horen bijvoorbeeld in bepaalde christelijke kringen vaak zeggen: ‘Wij leven in de eindtijd.’
Waar komt die uitdrukking ‘eindtijd’ eigenlijk vandaan?
We vinden deze uitdrukking in Daniël 11:40.
Ik citeer:
‘Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het
Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, en hij zal de landen
binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.’
Dit vers in Daniël 11 is onderdeel van een uitgebreide beschrijving over een langdurige oorlog
tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden.
Laten we deze oorlog eens wat nader bekijken.

De gebeurtenissen beginnen in hoofdstuk 11:21.
Er wordt in dit vers gesproken over een nieuwe koning van het Noorden.
‘En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke macht niet had toegedacht;
onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken.’
Vervolgens beschrijven vers 25 en 26 zijn eerste confrontatie met de koning van het Zuiden.
De koning van het Noorden komt als overwinnaar uit deze strijd.
‘Ook zal hij zijn kracht en zijn moed richten tegen de koning van het Zuiden met een groot leger, en
de koning van het Zuiden zal zich ten strijde rusten met een uitermate groot en sterk leger, maar hij
zal geen stand kunnen houden, want men zal plannen tegen hem beramen, zijn eigen tafelgenoten
zullen hem afbreuk doen en zijn leger zal wegspoelen, en er zullen vele verslagenen vallen.’
In vers 29 valt de koning van het Noorden het land van het Zuiden opnieuw aan.
Dit is de tweede confrontatie.
‘Ter bestemde tijd zal hij opnieuw in het Zuiden binnenvallen…’
In vers 31 richt deze koning van het Noorden zijn agressie tegen Jeruzalem.
‘… dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de
vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting
brengt…’
vers 35 : ‘sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en
zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze [de eindtijd] toeft [= laat op zich
wachten] nog tot de vastgestelde tijd…’
vers 36 : ‘… en de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich
verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken…’
In vers 40 is er voor de derde keer een confrontatie tussen de koning van het Noorden en de koning
van het Zuiden.
‘Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen en de koning van het
Noorden zal op deze aanstormen…’
In hoofdstuk 11 van het boek Daniël wordt dus gesproken over drie confrontaties tussen de koning
van het Noorden en de koning van het Zuiden.
En in vers 40 van hoofdstuk 11 wordt dan de ‘eindtijd’ genoemd als de tijd van de derde
confrontatie in deze langdurige oorlog tussen de koning van het Noorden en de koning van het
Zuiden.
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Vraag: is deze situatie van de confrontaties tussen de koning van het Noorden en de koning van het
Zuiden op dit moment aan de orde?
Het antwoord is: nee.
De conclusie is dan ook helder: dan leven we dus niet in de eindtijd.
Zo eenvoudig is het eigenlijk.
Kijk, je kunt tientallen artikelen lezen over dat we in de eindtijd leven.
Je kunt tientallen toespraken beluisteren over dat alles er op wijst dat we in de eindtijd leven.
Je kunt in charismatische gemeenten profetieën horen over dat we in de eindtijd leven.
Maar als er geen oorlog is tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden, dan
leven we dus niet in de eindtijd.
Sommige broeders en zusters voelen dat we in de eindtijd leven.
En zij voelen zich bevoorrecht dat ze dat mogen weten…
Nog een keer: er is geen oorlog tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden, dus
leven we niet in de eindtijd.
Begrijp je?
Als er weer eens een boek of een artikel uitkomt over dat we in de eindtijd leven, dan loop ik daar
altijd met een grote boog omheen.
Waarom?
Nou, omdat zo’n boek of zo’n artikel misleidend is.
Misleidend?
Ja, want God zegt in het boek Daniël dat er eerst een oorlog moet zijn tussen de koning van het
Noorden en de koning van het Zuiden en dat dàn de eindtijd komt.
Als iemand jou dus probeert te vertellen, dat wij in de eindtijd leven, dan kun je tegen zo’n broeder
zeggen: ‘Ik houd van je, broeder, maar je moet je Bijbel wel wat beter lezen.’
Het tweede voorbeeld.
We horen heel vaak in de christelijke gemeenschap, dat er gezegd wordt: ‘De Heer komt spoedig.’
Vraag: Waar staat dat in de Bijbel?
Antwoord: Dat wordt gezegd in het boek Openbaring.
In hoofdstuk 22:12

Ik citeer uit de vertaling van het NBG:
‘Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.’
De Heer zegt dus in het boek Openbaring, dat Hij spoedig komt.
Het boek Openbaring is een verslag van de afgevaardigde Johannes over dat hij in de geest in de
dag des Heren kwam.
Dat staat in hoofdstuk 1:10.
Wij bekijken dit vers met het ISA-interlineair computerprogramma.
Openbaring 1:10 (ISA)

In de NBG vertaling, de Bijbelvertaling waar ik mee opgegroeid ben, staat:
‘Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren.’
Maar, zoals je ziet, in de Griekse grondtekst staat het woord ‘vervoering’ niet.
In het Grieks staat er letterlijk: ‘en pneumati’, ‘in spirit’, of zoals wij Nederlanders zeggen: ‘in de
geest’.
Er staat ook niet: ‘op de dag des Heren’.
Zoals de kerkelijke traditie dat aan ons leert: op de dag des Heren, op de zondag, kwam Johannes in
vervoering des geestes.
Nee, er staat twee keer in.
Er staat letterlijk: ‘ik werd in (de) geest in de bij de Heer behorende dag.
De afgevaardigde Johannes komt dus in de geest in de dag des Heren.
De Bijbel spreekt over de dag des HEREN als de toekomstige periode, waarin Gods gerichten over
de aarde zullen komen.
De afgevaardigde Johannes komt dus in de geest in die toekomstige periode terecht.
En Johannes hoort in die toekomstige periode de Heer zeggen, dat Hij spoedig komt.

In de dag des Heren, dus, zegt de Heer dat Hij spoedig komt.
Dat lijkt mij ook voor de hand liggend.
Want die tijden zijn zo beangstigend, dat die belofte van de Heer dringend gewenst is.
Vraag: Wanneer komt de Heer spoedig?
Antwoord: Wanneer de dag des Heren aangebroken is.
Vraag: Is de dag des Heren al aangebroken?
Antwoord: Nee, nog niet.
Waarom niet?
Dat kun je lezen in 2 Thessalonicenzen 2: 1-5.
‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van de Heer Jezus Christus en onze
vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof
de dag des Heren reeds aanbrak.
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat
God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien,
dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?’
Dit is duidelijke taal van de afgevaardigde Paulus.
Is de dag des Heren al aangebroken?
Nee, nog niet, want eerst moet de afval komen en moet de mens der wetteloosheid zich openbaren
en moet die mens der wetteloosheid zich in de tempel Gods zetten.
Welke tempel Gods?
In de NBG-vertaling staat er bij 2 Thessalonicenzen 2:4 een verwijzing [c] naar Daniël 11:36.
Paulus spreekt dus over de tempel van God in Jeruzalem.
Is er op dit moment een tempel in Jeruzalem?
Nee, die is er nog niet.
Nou, dan is de dag des Heren ook nog niet aangebroken.
En dan komt de Heer dus ook niet spoedig.
Begrijp je?
Je kunt tientallen toespraken beluisteren dat de Heer spoedig komt.
Je kunt tientallen boeken en artikelen lezen dat de Heer spoedig komt.
Je kunt op het internet lezen dat de Heer spoedig komt.
Je kunt in een charismatische gemeente een profetische boodschap horen dat de Heer spoedig komt.
Maar de Heer komt daardoor echt niet spoedig.
O, nee?
Nee, want eerst moet er een tempel in Jeruzalem komen.
Laat je dus niet in de war brengen door zelfbenoemde profeten, die jou wel eens even haarfijn er op
willen wijzen, dat de Heer spoedig komt.
Dan vraag je aan zo’n broeder: ‘Waar staat dat in de Bijbel, broeder?’
Hij zal dan meestal met een warrig verhaal komen.
Hij zal tegen je zeggen, dat je zijn leergezag moet erkennen.
Hij zal ook tegen je zeggen, dat hij van God een speciale bediening gekregen heeft.
Nou, wanneer je dat soort teksten te horen krijgt, dan moet je maken dat je wegkomt.
Voordat je het weet zit je met allerlei ballast en narigheid opgescheept.

Dus, nog één keer.
Komt de Heer spoedig?
Nee, want eerst moet er een tempel in Jeruzalem komen.
Is het zó eenvoudig?
Ja, zó eenvoudig is het.
We gaan het hebben over het boek Daniël.
Als je het boek Daniël opzoekt in je Bijbel, dan moet je in het Oude Testament zoeken.
Ja, dus?
Nou, dan past ons dus enige bescheidenheid.
Paulus zegt namelijk in Romeinen 9:4 dat de geschriften in het Oude Testament het bezit van Israël
zijn.
Ik citeer:
‘Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden
en de wetgeving en de beloften.’
Van hen zijn dus de verbonden (meervoud), de wetgeving, de eredienst en de beloften.
‘De beloften’ is een omschrijving van de boodschap van de profeten over het herstel van Israël.
Als wij ons dus bezig gaan houden met het boek Daniël, dan moeten wij goed beseffen dat dit een
boek van Israël is.
Wanneer je dat goed begrijpt, dan zullen een groot aantal zaken als vanzelf duidelijk worden.
Ik wil ook met nadruk tegen je zeggen, dat, wanneer je je wilt bezig houden met het boek Daniël,
dat dan niet alleen bescheidenheid, maar ook behoedzaamheid geboden is.
Je bent namelijk op andermans terrein.
En dan kun je – zonder dat te bedoelen – heel gemakkelijk de eigenaars voor de voeten lopen.
Dat is het probleem met de christelijke publicaties over het boek Daniël.
Er zijn heel veel verschillende meningen over het boek Daniël.
Uit die meningen worden soms de meest wonderlijke conclusies getrokken.
En dat maakt dat eventueel geïnteresseerde Joden al bij voorbaat weinig trek hebben om het boek
Daniël serieus te bestuderen.
Daar komt nog iets bij.
Er is iets bijzonders aan de hand met het boek Daniël.
Iets bijzonders?
Ja, zoals je misschien weet, heeft de Joodse Bijbel een andere indeling dan onze Bijbelvertalingen.
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De Joden noemen hun bijbel de ‘Tenakh’.
Dit woord is gevormd uit de beginletters ‘T’ van ‘Torah’, de ‘wet’, de ‘N’ van ‘Nevi’im’, de
‘profeten’ en de ‘K’ van ‘K’tuvim’, de ‘geschriften’.
Het bijzondere is dat in de Joodse bijbel het boek Daniël een onderdeel is van de ‘geschriften’.
En niet een onderdeel van de ‘profeten’.
Zoals je misschien ook weet, wordt er op de sabbat in de synagoge een voorlezing gehouden.
Zo’n voorlezing bestaat uit een lezing uit de Torah en een lezing uit de profeten.
Dit gebeurt volgens een vaste indeling: de ‘parasha’s’ zijn de gedeelten uit de Torah.
En bij die parasha’s horen vaste voorlezingen uit de Nevi’im: de ‘haftorot’.
Zo komen er in één jaar alle belangrijke passages uit de wet en de profeten voorbij.
En kent de doorsnee Jood deze passages dan ook.
Maar het boek Daniël niet.
Daniël wordt overgeslagen.
Want Daniël staat niet bij de profeten.
Voor de meeste Joden is het boek Daniël dan ook een onbekend boek.
We gaan even voorzichtig naar het boek Daniël kijken.
In het boek Daniël tref je een aantal gebeurtenissen aan.
En een aantal visioenen met voorzeggingen.
Wanneer je de visioenen van het boek Daniël bestudeert, dan zie je een ontwikkeling.
Ieder nieuw visioen voegt elementen toe aan het voorgaande visioen.
Je krijgt steeds meer details te zien.
Bepaalde toekomstige gebeurtenissen worden uitvergroot.
Het gaat in die visioenen met name om de eindfase.
De andere perioden worden wel genoemd.
Maar het gaat vooral om de ‘eindtijd’.
Alles wordt in het werk gesteld om die periode zo helder mogelijk weer te geven.
Als er alles aan gedaan is om die periode zo helder mogelijk weer te geven, waarom is er dan zoveel
tegenstrijdige uitleg over het boek Daniël?
Het antwoord vind je in hoofdstuk 12.
Eerst in vers 4.
‘Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd.’
Deze uitspraak wordt herhaald in vers 8 en 9.
‘Ik nu hoorde het wel, maar ik begreep het niet en ik zei: Mijn heer, waarop zullen deze dingen
uitlopen? Doch hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de
eindtijd.’
God zegt dus dat deze dingen in het boek Daniël verborgen en verzegeld blijven tot de eindtijd.
Zijn we al in de eindtijd?
Nee, want er is nog geen oorlog tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden.
En er is ook nog geen tempel in Jeruzalem.
Dus dan zijn deze dingen in het boek Daniël op dit moment nog verborgen en verzegeld.

Ik wil graag iets tegen je zeggen.
Het is heel belangrijk dat je God niet tegenspreekt.
Als God in zijn woord zegt: het is wit, dan moet jij niet zeggen: het is zwart.
Dat is erg onverstandig.
Ik spreek uit ervaring.
God is namelijk heel erg in jou geïnteresseerd.
En Hij is een heel geduldige Leraar.
Als je God tegenspreekt, dan zal Hij je door de tijd heen leren, dat je het bij het verkeerde eind hebt.
Dat kan heel pijnlijk zijn, dat kan ik je verzekeren.
Als God zegt: ‘het is verborgen’, dan is het dus verborgen.
Dan moet je niet slim willen zijn en het beter willen weten.
Misschien zeg je nu wel tegen mij: ‘Als je zo voorzichtig moet zijn met het boek Daniël, omdat
deze zaken verborgen en verzegeld zijn, waarom heb jij er dan een roman over geschreven?’
Ah, dat is een goede vraag.
Wat zeg ik: een heel goede vraag…
Wel het zit zo.
Mijn roman is een parabel.
Een gelijkenis.
Ik heb namelijk het Baboeschka-effect toegepast.
Wat is een Baboeschka?
Baboeschka is eigenlijk de roepnaam voor een Russische grootmoeder.
Maar een baboeschka is ook een Russische pop, die je uit elkaar kunt halen.

Als je een baboeschka openmaakt, komt er een andere, kleinere, baboeschka tevoorschijn.
En als je die kleinere baboeschka openmaakt, komt er weer een andere, kleinere, babaoeschka
tevoorschijn.
Enzovoorts, enzovoorts…
Datzelfde principe heb ik in mijn roman toegepast.
In mijn roman zijn de hoofdpersonen op zoek naar mijn roman.

Baboeschka – de Maskilim
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In mijn boek ‘de Maskilim’ zijn de ‘Maskilim’ op zoek naar mijn boek, dat ‘de Maskilim’ heet.
Dat noem je een ‘baboeschka’.
De eigenlijke hoofdpersonen van mijn roman noemen zichzelf ‘de Maskilim’, het Hebreeuwse
woord voor ‘de verstandigen’, ‘zij die intelligent zijn’.
De naam Maskilim is ontleend aan Daniël 11:33.
‘En de verstandigen (de Maskilim) onder het volk zullen velen tot inzicht brengen.’
Dan 11:33 (ISA)

Je ziet hier de Hebreeuwse tekst van de Tenach, zoals die door Joodse gelovigen over de hele
wereld gelezen wordt.

Het is de zogeheten Masoretische tekst, inclusief de ‘Nikud’, de leestekens.
We lezen de Hebreeuwse tekst van rechts naar links.
Op de Joodse manier dus.
Onder de Hebreeuwse tekst staat de uitspraak, zoals die internationaal gebruikelijk is.
Daaronder staat een concordante, Engelse woord-voor-woord vertaling.
Daar weer onder staat het zogeheten Strong-nummer.
Een Strong-nummer is een concordantie-nummer.
Een concordantie wordt gebruikt om snel een overzicht te krijgen hoe een woord in verschillende
contexten gebruikt wordt.
Ook heb ik een concordante, Nederlandse woord-voor-woord vertaling gemaakt.
En als laatste de grammaticale aanduiding voor de kernwoorden.
Zodat er geen misverstanden ontstaan.
Alles moet heel duidelijk zijn.
Allereerst het woordje ‘maskilei’.
Volgens de Masoretische grammatica is ‘maskilei’ een werkwoord.
Daar kom ik zo op terug.
Het Hebreeuwse woord ‘yavinu’, heeft als Engels vertaalwoord ‘they shall cause to understand’.
De Nederlandse interlineaire vertaling is: ‘zij zullen doen begrijpen’, met een c-tje bij het woordje
‘doen’.
Dat c-tje is een aanduiding van de Hifil.
De Hifil is de zogeheten causale vorm, de veroorzakende vorm.
Bijvoorbeeld: wanneer de Bijbel zegt dat God het doet regenen.
God regent niet.
God veroorzaakt de regen.
Dat noem je een causale vorm.
De Maskilim zullen de velen ‘doen begrijpen’.
Vandaar dat de NBG-vertaling dit weergeeft met: ‘zij zullen velen tot inzicht brengen’.
In Daniël 12 komen we de Maskilim weer tegen.
Dan 12:3 (ISA)

Je ziet hier het woord ‘hammaskalim’- ‘de maskilim’.
Het woord ‘hammaskilim’ is een werkwoordsvorm, een Hifil-vorm, een causale vorm, net als het
woord ‘maskilei’ in Daniël 11:30.

Maar de commentatoren gebruiken in hun uitleg het woord ‘maskilim’ als een zelfstandig
naamwoord, als een eigennaam, een titel.
Zij duiden daarmee een groep mensen aan, die deze naam dragen.
In mijn roman heb ik dat overgenomen.
Wie zijn deze Maskilim, deze verstandige mensen?
Het zijn Joden, dat is wel duidelijk.
In mijn roman heb ik gekozen voor de chassidim.
Waarom heb ik voor de chassidim gekozen?
Daar heb ik een goede reden voor.
De chassidim zijn namelijk altijd met Gods Woord bezig.
Dag en nacht bestuderen zij de Schriften.
Zij zijn de ‘verstandige mensen’.
Zoals Psalm 119 zegt:
‘Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking’.
Je hebt misschien wel gehoord dat onlangs het ‘Higgs-deeltje’ is aangetoond.
Het ‘Higgs-deeltje’ is een verondersteld natuurkundig verschijnsel.
1800 geleerden, jong en oud, Nobelprijswinnaars naast briljante jonge studenten, hebben twintig,
dertig jaar lang gezamenlijk eraan gewerkt om dit deeltje te bewijzen.
Als een parabel, als een gelijkenis, heb ik in mijn roman de chassidim, de ‘verstandige mensen’, de
‘Maskilim’, ook zoiets laten doen.
Al de beschikbare literatuur over het boek Daniël wordt door deze briljante chassidim geanalyseerd,
om tot een begrijpen van hun situatie te komen.
In mijn roman heb ik aangegeven hoe de denkwijze van deze Maskilim zou kunnen plaatsvinden.
Ik wil dit proces even met je doornemen.
Om je te laten zien welke moeilijkheden zij tegen zullen komen.
Laten we ons dus verplaatsen in de positie van deze ‘Maskilim’, deze chassidim, deze Joodse
Schriftkenners.
Let er even op dat ik in mijn roman elke christelijke aanwezigheid volledig weggelaten heb.
Een christelijke aanwezigheid is namelijk volstrekt niet aan de orde.
De focus van het boek Daniël is gericht op de gelovige Israëliet, die zijn situatie gaat begrijpen.
In mijn roman beschrijf ik hoe in de toekomst deze gelovige Israëlieten, zoals gebruikelijk,
dagelijks bezig zijn met het bestuderen van de Schriften.
En dan wordt op een gegeven ogenblik de tempel in Jeruzalem herbouwd.
Tussen twee haakjes, de herbouw van de tempel gaat ook werkelijk gebeuren.
Het is gewoon een kwestie van tijd.
Er wordt wel eens gezegd dat alle materialen al klaarliggen.
En geld is er ook genoeg.
De tempel wordt dus in Jeruzalem herbouwd.
En voor de echte chassidim is dit volstrekt onaanvaardbaar.
Onaanvaardbaar?
Ja, deze tempelbouw past helemaal niet in hun traditie.

De chassidim geloven namelijk, dat wanneer de Messias, of zoals de Joden zeggen ‘haMashiach’,
gekomen is, dat dan alles hersteld zal worden.
Eerst komt haMashiach, en dan komt er een tempel.
Een tempel, zoals die beschreven is in Ezechiël 40-43.
De chassidim noemen die tempel van haMashiach: ‘de derde tempel’.
De tempel van Salomo was de eerste tempel.
Deze tempel werd verwoest door het leger van Nebukadnezzar.
De tempel, die onder Zerubbabel en Ezra gebouwd werd en die later door Herodes verfraaid werd,
is de tweede tempel.
Die tempel werd verwoest door het leger van de Romeinen, onder leiding van Titus, in het jaar AD
70.
En de tempel die door haMashiach gebouwd zal worden, is dus de derde tempel.
Maar dat er een tempel gebouwd wordt voordat haMashiach komt, dat is geen goed teken.
En dan gaan er bij een aantal van die chassidim alle alarmbellen rinkelen.
Zij zullen met spoed een internationaal symposium beleggen.
En daar komen vragen aan de orde als: Hebben wij de Schriften wel goed begrepen?
En: Wat hebben wij gemist?
Ik wil hier graag even bij stil staan.
Deze chassidim zijn vanaf hun vroegste kinderjaren met de Schriften bezig.
Zij hebben nergens anders tijd voor.
Heel hun leven is daarop ingericht.
Dag en nacht bestuderen zij de Schriften.
Zij weten echt wel wat daarin staat.
Zij hebben een enorme kennis.
Zij verwachten haMashiach omdat de profeten dat beloofd hebben.
Maar een tempel die gebouwd wordt voordat haMashiach komt, waar staat dat in de Schriften?
Dat staat nergens in de profeten.
En dan komen die chassidim in hun zoektocht door de Schriften op een geven moment bij het boek
Daniël terecht.
En daar staan zaken in over het einde der dagen en een tempel.
Maar dan hebben die chassidim een groot probleem.
Wat voor probleem?
Nou, volgens de Joodse straditie zijn de profetieën van het boek Daniël al vervuld.
O, ja?
Wanneer dan?
Nou, met de komst van Antiochus IV Epiphanes.
Antiochus Epiphanes regeerde van 175 jaar voor Christus tot ongeveer 163 jaar voor Christus.
Deze Joodse traditie is gebasserd op het apocriefe boek van de Makkabeeën.
Volgens de gegevens van de boeken van de Makkabeeën werden in juni 167 voor Christus de offers
in Jeruzalem stilgezet door een afgezant van Antiochus.
In december van dat jaar begonnen de heidense offers op heidense altaren in de tempel.
Antiochus Epiphanes heeft veel slachtoffers gemaakt bij de gelovige Joden.
Hij introduceerde de Griekse cultuur in Israël, hij verbood de sabbat en hij verbood de besnijdenis.

In 164 voor Christus kwamen de Joden in opstand.
Onder leiding van Judas Makkabeüs wisten zij de onafhankelijkheid te bevechten.
De Makkabeeën hebben in die tijd ook de tempel weer heroverd.
Zij hebben toen de tempel opnieuw gewijd op de 25ste van de maand Kislev in het jaar 164 voor
Christus.
De offerdienst werd weer hersteld.
Dit herstel van de offerdienst in de Makkabeeën-tijd herdenken de Joden nog jaarlijks.
Dit is het ‘vernieuwingsfeest’, het ‘inwijdingsfeest’: Chanuka.
Daarmee is in de Joodse traditie het boek Daniël afgesloten.
En vanwege deze traditie hebben die chassidim dus echt een probleem.
Want de uitleg van het boek Daniël is namelijk helemaal dichtgetimmerd.
Vrijwel alle (ik herhaal, vrijwel alle) Joodse èn christelijke commentatoren zijn het erover eens dat
de koning van het Noorden uit het boek Daniël, die zoveel schade aanricht onder het volk Israël,
zonder twijfel Antiochus IV Epiphanes is.
Alles is al gebeurd.
Het boek Daniël geeft dus geen aanwijzingen voor de toekomst.
Heel jammer voor de chassidim.
Maar chassidim zijn niet zo gauw tevreden.
Zij onderzoeken alles tot op de bodem.
En in hun onderzoek van het boek Daniël komen de chassidim tot de volgende conclusies:
Als eerste ontbreken bepaalde historische feiten in Daniël 11, of komen niet overeen met de
geschiedenis van Antiochus IV.
Bijvoorbeeld, vanaf Daniël 11:40 tot aan het einde van hoofdtsuk 11 concluderen de
commentatoren: ‘de historische bronnen laten ons hier in de steek…’
Maar de commentatoren vinden dit niet zo bezwaarlijk.
Zij zeggen dan: ‘Ook in de voorgaande verzen van hoofdstuk 11 hebben wij eveneens wel punten
ontmoet, waarbij gegevens uit de historie niet of niet voldoende konden worden aangewezen.’
Kortom, de historische uitleg van Daniël 11 vertoont nogal wat mankementen.
Ten tweede zijn de 2300 avonden en morgens uit Daniël 8 moeilijk met de historische feiten te
combineren.
Na de verschillende berekeningen zeggen de commentatoren dan ook: ‘we moeten de ogen niet
sluiten voor de mogelijkheid het getal 2300 als een enigszins afgerond getal te beschouwen.’
Ten derde stemmen de tijden in Daniël 7 en Daniël 11 ook niet overeen met de historische feiten.
Na verschillende ingewikkelde berekeningen met schrikkeldagen, zon- en maantijden en heel veel
vooronderstellingen moeten de meeste commentatoren desondanks erkennen, dat er een behoorlijke
marge zit tussen de tijden en de historische feiten, en zij concluderen dan ook: ‘tot een meer
precieze bepaling kunnen we niet komen’.
Ten vierde weten de historici niet wie de ‘Maskilim’ van Daniël zijn.
De historische uitleg van het boek Daniël is dus, na gedegen onderzoek, niet zo waterdicht als het
eerst leek.
En dat is nog zacht uitgedrukt.
Eigenlijk is die historische uitleg zo lek als een mandje.

Maar het onderzoek van de chassidim zit nog steeds muurvast.
Er moet dus een breekijzer aan te pas komen om de dichtgetimmerde deur van de historische uitleg
open te breken.
En dat breekijzer wordt gevonden.
Op een gegeven moment, onder de druk van de omstandigheden, zullen enkele chassidim
voorzichtig opperen om de ‘B’rit Hadasha’ in hun beschouwingen op te nemen.
‘B’rit Hadashah’ is Hebreeuws voor het ‘Nieuwe Verbond’, een Messiaans-Joodse aanduiding voor
de boeken van het Nieuwe Testament, de boeken van de ‘goyim’.
En na heel veel weerstand en na heel veel aarzeling zullen de chassidim die geschriften gaan
raadplegen.
En dan vinden ze meteen al in het eerste boek, in Mattityahu (Mattheüs) 24:15 het volgende:
‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de
heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar
de bergen.’
Er zal grote opwinding bij deze chassidim ontstaan.
Mattityahu 24:15 spreekt over ‘de gruwel der verwoesting’, dus over Daniël 9:27 en Daniël 11:31.
Een Joodse rabbi, Yeshua van Natzreth, zegt dus in de B’rit Hadasha, dat de gruwel van de
verwoesting niet een gebeurtenis was onder Antiochus IV Epihanes.
Nee, Yeshua zegt dat het een toekomstige gebeurtenis is.
Yeshua zegt dat in zijn tijd deze profetie van Daniël nog niet vervuld was.
De gruwel der verwoesting is dus geen historische gebeurtenis, maar toekomst.
Dit is een doorbraak in het onderzoek van de Maskilim.
De weg is nu vrij om het boek Daniël als een eschatologisch boek te bestuderen.
Daniël is nu wel een boek over ‘de laatste dagen’.
En reken maar dat de Maskilim het boek Daniël tot in detail gaan bestuderen!
En zij zullen velen tot inzicht brengen.

Pauze

In de voorbereiding op deze presentatie, zo’n anderhalve maand geleden, had ik een gesprek met
een broeder.
Ik zei tegen hem dat het boek Daniël specifiek voor de Jood geschreven is.
En dat het profetische gedeelte van het boek Daniël op dit moment nog verborgen en verzegeld is.
En dat ik daarom in deze presentatie eigenlijk niet met allerlei uitleg wilde komen.
Toen zei die broeder: ‘Maar er staat toch geschreven: ‘elk van God ingegeven schriftwoord is ook
nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid’? Dus
ook dit boek Daniël.’
Ik kon er niets op terugzeggen.
Deze broeder had volkomen gelijk.
Daarom wil ik dan nu – in het tweede gedeelte van deze studie – de tijdsaanduidingen in het boek
Daniël met je bespreken.
Voordat wij naar die tijdsaanduidingen gaan kijken, even een opmerking vooraf.
Zo dadelijk, in het eerste visioen, is de grondtekst niet Hebreeuws, maar Aramees.
Dat komt omdat het boek Daniël gedeeltelijk in het Hebreeuws en gedeeltelijk in het Aramees is
geschreven.
Wij hebben in onze ISA-interlineair de Aramese woorden met een A-tje gemarkeerd.
Je zult dat dadelijk zien.
We gaan dus de tijdsaanduidingen in het boek Daniël bekijken.
Deze tijdsaanduidingen komen voor in de visioenen van hoofdstuk 7, 8 en 9.
Deze visioenen gaan over de toekomst van Gods volk, over de toekomst van Israël.
Deze visioenen zijn, als je ze goed leest, verpletterend.
Daniël was een sterke persoonlijkheid.
Hij was buitengewoon moedig en onbevreesd.
Dat kun je in de eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël lezen.
Maar wanneer deze Daniël het visioen van de vier dieren krijgt, dan schrijft hij in hoofdstuk 7:15
het volgende over zichzelf:

Daniël 7:15 (ISA)

‘De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren
gekomen, ontstelden mij.’
Letterlijk staat er in het Aramees:
‘De geest van mij, Daniël, huiverde bij zichzelf in het midden van de schede, en de visioenen van
mijn hoofd maken mij zenuwachtig verward.’
Hier beschrijft Daniël zijn geest, die in zijn lichaam is, als een zwaard in de schede.
En die geest huivert bij zichzelf in het midden van de schede bij het zien van het visioen.
De visioenen in het hoofd van Daniël maakten hem zenuwachtig verward.
Soms kun je van bepaalde, heel ernstige gebeurtenissen zo zenuwachtig worden, dat je niet goed
meer weet wat je moet doen.
Je gaat dan verward en gejaagd reageren.
Zo voelde Daniël zich tijdens het zien van het visioen.
En aan het einde van het visioen, in hoofdstuk 7:28, zegt Daniël:

Daniël 7:28 (ISA)

‘Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer…’
Letterlijk staat er in het Aramees:
‘Ik, Daniël, enorm terugkerende gedachten van mij zij maken zenuwachtig verward mij…’
De steeds terugkerende gedachten over dat visioen maakten Daniël dus enorm zenuwachtig
verward.

En na het zien van het visioen van de avonden en morgens zegt Daniël in hoofdstuk 8:27

Daniël 8:27

‘En ik, Daniël, was uitgeput en ik was enige dagen ziek; daarna stond ik op en verrichtte de dienst
bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het.’
Het woord ‘verbijsterd’, ‘eshtovmém’, heeft in het Hebreeuws dezelfde grondbetekenis als het
woord ‘verwoesten’.
In Daniël 9:27 en in Daniël 11:31 staat dat de gruwel ‘verwoest maakt’.
Het woord ‘verbijsterd’, ‘verwoest’ dus, staat in dit vers in de Hitpolel-vorm, een veroorzakende
vorm op jezelf.
Het visioen had dus een innerlijk verwoestende uitwerking op Daniël.

ISA - concordant view, Strong: H8074

Kijk ook even naar hoe dit Hebreeuwse stamwoord ‘verwoesten’ in andere contexten weergegeven
wordt.
Je ziet onder Strongnummer H 8074 de woorden ‘wat woest is’, ‘eenzaam’ en ‘verlaten’.
Na het zien van het visioen had Daniël een gevoel van eenzame verlatenheid.
De gebeurtenissen die zijn volk in het visioen overkwamen, waren verschrikkelijk om aan te zien.
Geen wonder dat hij er ziek van werd.
Jeremia 30:7 zegt
‘Wee, want groot is die dag, zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob.’
Ik herinner mij een bijbelstudiedag, zo’n 12 jaar geleden.
Aan het eind van de middag stond er een broeder op.
Hij begon over de tijd van benauwdheid voor Jacob.
En toen barstte die broeder in tranen uit.
Minutenlang heeft deze grote, volwassen man gehuild.
Waarover?
Over het leed wat Israël te wachten staat.
Weet je, het boek Daniël is niet bedoeld om allerlei interessante theorieën te presenteren.
Het boek Daniël moet ons brengen tot een diepe bewogenheid voor het volk Israël.
Ik zeg dit niet zomaar.
Want God heeft een grote bewogenheid voor Zijn volk Israël.
Hij leeft intens met hen mee.

Want Jesaja 63:9 zegt
‘In al hun benauwdheden was ook Hij benauwd.’
Zij zijn de geliefden, om wille van de vaderen.
Laten wij dit nooit vergeten.
In de bestudering van de profetieën in het boek Daniël valt één ding heel erg op.
In de verschrikkelijke visioenen, die Daniël ziet, worden steeds bijzondere tijdsaanduidingen
gebruikt.
Laten we deze tijdsaanduidingen eens nauwkeurig bekijken.
We beginnen met de zogeheten zeventig jaarweken uit Daniël 9.
In vers 24 staat:

Daniël 9:24 (ISA)

‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad.’
Hier wordt meteen gezegd over wie en wat het gaat.
Het gaat over Daniëls volk en over Daniëls heilige stad.
Het gaat dus over Israël en Jeruzalem.
Er staat in de grondtekst niet het woord ‘weken’, maar ‘shavu’im’: ‘zevens’.
Het gaat dus om zeventig zevens.
Deze zeventig zevens, wordt bepaald, letterlijk: ‘afgescheiden’.
Afgescheiden van de rest van de tijd.
Bekijken we Daniël 9:25

Daniël 9:25 (ISA)

‘Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te
herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken, en tweeënzestig weken lang zal het
hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.’
Het zal 7 zevens vergen om de stad te herstellen.
En 62 zevens lang zal zal de stad hersteld blijven.
Hier wordt dus over 7 zevens + 62 zevens, dat is, 69 zevens, gesproken.
Het beginpunt van de zeventig zevens is volgens Daniël 9:25 [in het Hebreeuws]: ‘vanaf uitgaande
van een woord om terug te doen keren en om te bouwen Jeruzalem’.

Tenakh

Torah
(wet)

Nevi'im
(profeten)

K'tuvim
(geschriften)

[Daniël]
[Ezra-Nechemyah]
In de K’tuvim wordt in het boek Ezra-Nechemja het begin van dit herstel en herbouw van de stad
Jeruzalem beschreven.
De 69 zevens zijn dus geschiedenis.

Daniël 9:26 zegt
Daniël 9:26 (ISA)

‘En na de tweeënzestig zevens zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is…’
Het Hebreeuws zegt letterlijk: ‘en na de zevens zestig en twee zal afgesneden worden Mashiach, en
er is geen voor hem…’
Deze afsnijding wordt ook in de Nevi’im (de profeten) beschreven.
Yesha’yahu 53:6 zegt
‘Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft
ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is
afgesneden uit het land der levenden?’
Ik wil je op iets bijzonders wijzen.
Voor de pauze zei ik al dat het boek Daniël in de synagoge niet voorgelezen wordt.
Omdat dit boek niet tot de Nevi’im behoort.
Maar de zojuist geciteerde passage uit Yesha’yahu 53 wordt ook niet in de synagoge voorgelezen.
Yesha’yahu 53 wordt overgeslagen.
De ene week wordt in de synagoge nog Haftaras Shoftim voorgelezen: Yesha’yahu 51:12-52:12
De week daarop wordt Haftaras Re’eh voorgelezen: Yesha’yahu 54:11 - 55:5.
Twee weken daarna wordt Haftaras Ki Seitzei voorgelezen: Yesha’yahu 54: 1-10.
Waar is dan Yesha’yahu 53?
Yesha’yahu 53 wordt overgeslagen.
De afsnijding van een Mashiach, die in Daniël genoemd wordt en die eveneens in Yesha’yahu 53
beschreven wordt, is dan ook onbekend in de synagoge.

We gaan nu naar de laatste, de zeventigste zeven.
In die laatste zeven vindt volgens Daniël 9:27 de gruwel der verwoesting plaats.
Dit is een gebeurtenis, die we al eerder, aan de hand van Mattityahu 24, in de toekomst geplaatst
hebben.
Laten we deze laatste, toekomstige, ‘zeven’ eens wat nader bekijken.
Over het begin van ‘de laatste zeven’ zegt vers 27 in de vertaling van het NBG:
Daniël 9:27 (ISA)

‘En hij [d.w.z. een vorst] zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang...’
Dit woord ‘zwaar maken’ is geen goede vertaling.
Het betreffende Hebreeuwse stamwoord is ‘gibor’, in het Nederlands: ‘machtig’, ‘sterk’.
Dit woord ‘gibor’ in vers 27 staat in de Hifil-vorm, de ‘veroorzakende’ vorm.
In Daniël 9:27 staat er dan ook in het Hebreeuws: ‘Hij maakt een verbond machtig (of: sterk) met
velen voor één zeven.’
De Septuagint (ook wel aangeduid met LXX) geeft ons aanvullende informatie over dit ‘sterk
maken’.
De LXX is de naam van de Griekse vertaling van de Hebreeuwse geschriften.
Deze Griekse vertaling is zo rond 300 jaar voor Christus door Joodse rabbi’s gemaakt.

Daniël 9:27 (ISA [LXX])

De LXX lezen we van links naar rechts.
De LXX heeft in dit vers voor het woord ‘gibor’, ‘sterk maken’, de vertaling ‘dunamosei’, met de
betekenis ‘he shall make able’, in het Nederlands: ‘hij zal mogelijk maken.’
Dit maakt veel duidelijk hoe dit proces zal gaan verlopen.
Een vorst zal met velen voor één ‘zeven’ een verbond mogelijk maken, sterk maken.
Wat voor verbond?
Dit wordt duidelijk uit de rest van dit vers.
Daniël 9:27 (ISA)

Er staat in vers 27 dat deze vorst in de helft van de ‘zeven’ dit verbond zal verbreken.
Ik citeer, letterlijk: ‘hij zal doen ophouden slachtoffer en spijsoffer en op vleugel gruwelen verwoest
makend…’
De tempeldienst, met de offers die gebracht worden, die deze vorst met een verbond eerst mogelijk
gemaakt had, wordt nu door hem ongedaan gemaakt.

Ik wil op het volgende wijzen:
Deze laatste ‘zeven’ is volgens Mattheüs 24 toekomst.
Tussen de 69 zevens en de laatste, de zeventigste zeven, zijn nu, anno 2012, ongeveer tweeduizend
jaar verstreken.
Dit vinden sommige mensen moeilijk te begrijpen.
Maar dat is niet zo moeilijk te begrijpen.
Want God heeft deze zevens bepaald, ‘afgescheiden’.
En Hij voert ze uit op zijn tijd.
We gaan nog even terug naar Daniël 9:24.
Ik citeer uit het NBG:
‘Zeventig zevens zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen,
de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
gezicht en profetie te bezegelen en iets allerheiligs te zalven.’
Hier spreekt God over het doel van de zeventig zevens.
Negenenzestig zevens zijn er al geweest.
In die negenenzestig zevens heeft God een begin gemaakt met dit doel.
En in de laatste zeven wordt dit doel door God voltooid.
Nu komen we bij het hart van deze kwestie.
Het ‘waarom’ van deze tijdsaanduiding.
Waarom is de tijdsaanduiding ‘70 zevens’ in Daniël 9 zo belangrijk?
Voor veel mensen is de wereldgeschiedenis één grote opeenvolging van rampzalige gebeurtenissen.
Deze rampzalige gebeurtenissen treffen zowel de goddelozen als de rechtvaardigen.
Maar in die wereldgeschiedenis heeft God één tijdsperiode speciaal voor zijn volk bepaald.
Dat zijn de zeventig zevens.
God laat in die zeventig zevens zien, dat Hij God is.
God bepaalt de zeventig zevens.
Om zijn doel voor zijn volk te realiseren.
Dit gegeven, dat God God is, is uitermate belangrijk in de gebeurtenissen van Daniël 9.
Er gebeuren in die zeventig zevens allerlei dingen.
Dingen waarvan Daniël in de vorige visioenen van moest huiveren.
En ziek van werd.
Maar alles wat in die zeventig zevens gebeurt, staat onder Gods controle.
Hij bepaalt.
De zeventig zevens zullen precies zo verlopen zoals God dat bepaald heeft.
En op Zijn tijd.
In die zeventig zevens zien wij Gods majesteit.
In het gegeven dat God God is, zien wij ook Gods liefde.
God bemoedigt zijn volk door middel van de zeventig zevens.
Wat er ook gebeurt in die zeventig zevens,
en met name in de laatste zeven,
wat er ook gebeurt,
Gods volk kan uit de zeventig zevens in Daniël 9 weten ,
dat hun God alles bepaalt.

Daarom staat er ook in Daniël 11:32, vlak na de mededeling dat het dagelijks offer gestaakt wordt
en een gruwel opgericht wordt, die verwoesting brengt, de volgende uitspraak:
‘… maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen…’
De heiligen van die toekomstige dagen zullen uit de zeventig zevens van Daniël 9 weten dat Hun
God alles bepaalt, dat Hun God de zeventig zevens tot een goed einde zal brengen, met Zijn
tijdsrekening.
En dan zal het volk dat zijn God kent – door alle benauwdheid heen – sterk zijn en daden doen.
Laten we naar de volgende tijdsaanduiding gaan.
In Daniël 7:25 wordt er gezegd dat de heiligen van de Allerhoogste in de macht gegeven zullen
worden van een vorst.
Ik citeer:
‘en zij zullen in zijn macht gegeven worden
voor een tijd en tijden en een halve tijd’
Deze tijdsaanduiding (een tijd, tijden en een halve tijd) wordt in Daniël 12: 5-7 herhaald.
‘En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier, en de
ander aan gene oever van de rivier, en de een zei tot de man die met linnen klederen bekleed was en
zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde van deze wonderbare dingen?
Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier
bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel
hief: een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de
macht van het heilige volk, dan zullen deze dingen voleindigd zijn.’
Let even op.
In Daniël 7 wordt de periode genoemd waarin de heiligen in de macht van een vorst gegeven zullen
worden: een tijd, tijden en een halve tijd.
En in Daniël 12 wordt er gezworen dat het niet langer zal duren dan de genoemde tijden in Daniël 7.
Merk op dat de man in de linnen klederen niet één hand naar de hemel heft, zoals gebruikelijk is
wanneer er in de Bijbel gezworen wordt.
Nee, hij heft twee handen naar de hemel.
Zijn rechter- èn zijn linkerhand.
Deze tijden staan dus absoluut vast.
Onwrikbaar.
In deze tijdsaanduiding zien wij Gods majesteit.
Wat betekent deze tijdsaanduiding?
Wat is dat: een tijd, tijden en een halve tijd?

Amos 4:2 (ISA)
Het meervoud in het Hebreeuws voor een mannelijk woord is het
achtervoegsel -im.
Voorbeelden : dabar-debarim, malk-melakim, yovm – yamim

Het meervoud in het Hebreeuws voor een mannelijk woord is het achtervoegsel ‘–im’.
Voorbeelden: dabar-debarim, malk-melakim, yovm-yamim.
Je ziet hier het voorbeeld – Amos 4:2 yamim – dagen
Een meervoudsvorm in het Hebreeuws, zonder verdere getalsaanduiding, is op zijn minst twee, al
kan het meer zijn.
Maar het Hebreeuws kent ook de ‘dualis-vorm’, bijvoorbeeld bij lichaamsdelen, die paarsgewijze
voorkomen, bijvoorbeeld de ‘ogen’ van een man is dan eigenlijk de ‘twee-ogen’ van een man.
De ‘oren’ van en kind zijn dan ‘twee-oren’, enzovoorts.
Dat is de dualis-vorm.
Hosea 6:2 (ISA)
De dualis-vorm wordt in de Masoretische tekst aangegeven door een 'puntje'
onder de 'i' van het achtervoegsel 'im'.

Dit geldt ook voor meervoudsvormen, die niet paarsgewijs zijn, maar waarbij toch uitdrukkelijk
twee bedoeld worden.
Deze dualis-vorm wordt in de Masoretische tekst aangegeven door een ‘puntje’ onder de ‘i’ van het
achtervoegsel ‘im’.
Je ziet hier het voorbeeld - Hosea 6:2 [let op het puntje onder de i] – miyomayim – vanaf twee
dagen.
Amos 1:1 (ISA)

1

Dit geldt ook voor andere woorden, bijvoorbeeld bij het woord ‘jaren’.
Je ziet hier het voorbeeld: Amos 1:1 sh’natayim - twee jaren [let op het puntje onder de i]

Maleachi 1:10 (ISA)

Maar ook de betekenis ‘dubbel’ is mogelijk.
Je ziet hier het voorbeeld: Maleachi 1:10 (let op het puntje onder de i) : d’latayim – dubbele
deuren.
Dan gaan we nu terug naar Daniël 12:7
Daniel 12:7 (ISA)

Allereerst zien we dat het woord ‘tijden’ eigenlijk ‘vastgestelde tijden’ betekent.
Dat dit woord ‘vastgestelde tijden’ gebruikt wordt is niet zonder betekenis.
Het zijn tijden die door God vastgesteld zijn.
In dit vers ontbreekt bij het Hebreeuwse woord ‘mov’adim’, ‘tijden’ het puntje onder de i.
En daarom geeft de grammatica-aanduiding geen dualis-vorm aan.
Ik geef je ter overweging om het puntje onder de i hier toe te voegen.
Waarom?
Ten eerste omdat ‘twee’ na ‘één’ als eerstvolgend meervoudig getal het meest voor de hand ligt.
Eén tijd, twee tijden.

Ten tweede omdat de dualis-vorm hier – ‘twee tijden’ de andere tijdsaanduidingen in het boek
Daniël bevestigt.
Ten derde omdat de enige reden waarom hier het woord ‘mov’adim’ geen dualis-vorm zou zijn, is
dat de Masoreten geen puntje onder de i geplaatst hebben.
Ik hoef u natuurlijk niet te zeggen hoe arbitrair deze Nikud, of moet ik zeggen: de afwezigheid van
de Nikud, hier is.
D. w.z. de ‘tijden’ in Daniël 7 en Daniël 12 zijn dan ‘ een dubbele tijd’, ‘een tweetal tijden’.
Dus: ‘een tijd, twee tijden en een halve tijd’.
In deze periode worden de heiligen van de Allerhoogste door een vorst vervolgd.
Deze beproeving wordt in tijd-termen uitgedrukt met: ‘een tijd, een dubbele tijd (er lijkt geen einde
aan te komen) en een halve tijd (de tijd wordt gehalveerd, het duurt niet zo lang meer).
En in die laatste periode, in die halve tijd, zullen de heiligen elkaar bemoedigen met: ‘Want nog een
korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal komen en niet op Zich laten wachten.’
Wie komt er dan?
HaMashiach.
Om hen te verlossen.
Zoals de profeten beloofd hebben.
De vervolging van de heiligen duurt volgens Daniël 7 en Daniël 12 dus een periode van een tijd,
twee tijden en en halve tijd.
Daniël 9 zegt dat er na het staken van de offers nog een halve zeven volgt.
De 3 ½ tijd van Daniël 7 , de halve ‘zeven’ van Daniël 9 zijn een omschrijving van 3 ½ jaar, ofwel,
in de Joodse tijdsrekening, 1260 dagen.
Waarom gebruiken Daniël 7 en Daniël 12 dan: een tijd, tijden en een halve tijd?
En niet gewoon 3 ½ jaar, of 1260 dagen?
In de uitdrukking ‘tijd, tijden en een halve tijd’ zien wij Gods liefde.
Met deze tijdsaanduiding bemoedigt God zijn volk.
Want in die verdrukking kunnen de heiligen op de volgende woorden aanspraak maken.
En dat is, met de woorden van Psalm 31
‘Mijn tijden zijn in uw hand, red mij!’
God is de God van de tijden.
En die tijden zijn in Zijn hand.
Wat er ook gebeurt in die tijd, tijden en een halve tijd, de tijden van Gods heiligen zijn in Zijn hand.
In Daniël 7 laat God aan de heiligen zien dat Hij alles onder controle heeft.
Het zijn vastgestelde tijden.
In Daniël 12 laat God zelfs zweren, dat Hij alles onder controle heeft.
Waarom zweren?
Om de boodschap luid en duidelijk aan zijn heiligen over te brengen.
Welke boodschap?
De tijd, de tijden en de halve tijd zijn in Zijn hand.
Er is nog een laatste tijdsaanduiding, die ik graag met je bespreken wil.
Het gaat over de zogeheten 2300 dagen van Daniël 8:14.
Ik citeer:

‘Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tot degene die gesproken had:
Hoelang zal dit visioen gelden – het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven
van het heiligdom en het vetrappen van het leger? En hij zei tot mij: Tweeduizend driehonderd
avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.’
Ik wil graag de volgende overwegingen aan je meegeven.
Allereerst de formulering in het Hebreeuws.
Daniël 8:14 (ISA)

In het Hebreeuws staat er: ‘tot-aan/avond/ochtend/duizenden/drie-van honderden’
‘Duizenden’, in het Hebreeuws ‘alpayim’ is hier een dualis.
Kijk maar naar de punt onder de i.
Dus een ‘dubbel-duizend’, tweeduizend.
Vandaar: ‘tot-aan avond ochtend tweeduizend driehonderd’.
Let even op.
Om te beginnen is het al foutief wanneer men vertaalt met 2300 avonden en ochtenden.
Het woord ‘avond’ en het woord ‘ochtend’ staan niet in het meervoud.
Maar in het enkelvoud.
Dus 2300 avond en ochtend.
Bovendien zijn de woorden in een bepaalde volgorde gezet.
Tot aan avond, ochtend, tweeduizend driehonderd.
Waarom spreekt Daniël 8:14 over ‘avond’ en ‘ochtend’?
Dat heeft verband met de gebeurtenissen waar het in het visioen over gaat.
Daniël 8: 10-12 benadrukt het staken van het ‘dagelijks’ offer, dat iedere ochtend en iedere avond
werd gebracht.
En in Daniël 8:14 wordt dan een specifieke vraag gesteld over hoe lang dit visioen zal gelden.
Welk visioen?
Volgens Daniël 8:14 het visioen over het ‘dagelijks’ offer.

Wat is dat ‘dagelijks’ offer?
In Numeri 28: 2-3 vind je de voorschriften voor het dagelijks offer.
‘Dit is het vuuroffer, dat gij de HERE brengen zult: twee gave, éénjarige schapen per dag als
dagelijks brandoffer; het ene schaap zult gij ‘s morgens bereiden, het andere schaap zult gij in de
avondschemering bereiden.’
Om de formulering in Daniël 8:14 te begrijpen, is het belangrijk om de Hebreeuwse offertermen te
kennen.
Exodus 29 :14 (ISA)

Er wordt in de offerdienst niet gesproken over een ‘zonde-offer’, maar over een ‘zonde’.
Hier zie je het voorbeeld uit Exodus 29:14.
Je ziet het woord ‘offer’ in ‘lightface’ weergegeven, ten teken dat dit toegevoegd is voor de
betekenis.
In het Hebreeuws is een ‘zonde-offer’ een ‘chattat’, een ‘zonde’.

Deuteronomium 19:15 (ISA)

Exact hetzelfde woord ‘chattat’ vind je in Deteronomium 19:15, waar ‘chattat’ met ‘zonde’ vertaald
wordt.

Leviticus 5 :16 (ISA)

In Leviticus 5:16, is het ‘schuldoffer’ eigenlijk een ‘schuld’, het Hebreeuwse woord ‘ha’asham’.
Je ziet ook hier het woord ‘offer’ in lightface weergegeven voor de betekenis.

Numeri 5:8 (ISA)

Exact hetzelfde woord ‘ha’asham’ vind je in Numeri 5:8, waar het twee keer met ‘schuld’ vertaald
wordt.

Exodus 40:29 (ISA)

Het laatste voorbeeld.
In Exodus 40:29 het spijsoffer, eigenlijk het ‘geschenk-offer’, in het Hebreeuws ‘hamminchah’.
‘Hamminchah’ betekent ‘geschenk’.
Ook hier het woord ‘offer’ in lightface voor de betekenis.

Genesis 32:21 (ISA)

Exact hetzelfde woord ‘hamminchah’ vinden we in Genesis 32:21, waar het met ‘geschenk’ vertaald
wordt.

Ik geef je nu het overzicht van de zojuist genoemde offertermen:
1. ‘chattat’ : dit is zowel ‘zonde’ als ‘zonde-offer’
2. ‘ha’asham’ : dit is zowel ‘schuld’ als ‘schuld-offer’
3. ‘hammincha’ : dit is zowel ‘geschenk’ als ‘geschenk-offer’
Het woord ‘offer’ wordt in lightface aangegeven, omdat het woord ‘offer’ strikt genomen er niet
staat, maar voor de betekenis wordt toegevoegd.

Daniël 8:12 (ISA)

En zo wordt er in Daniël 8:12 in het Hebreeuws in offertermen niet gesproken over het ‘dagelijkse
offer’, maar over het ‘dagelijkse’, of, juister: ‘het voortdurende’.
En zo kun je in offertermen over het ochtendoffer en het avondoffer spreken als het ‘ochtend’ en het
‘avond’.
Ik wil je het volgende ter overweging geven.
Het gaat in Daniël 8:14 niet over avond en morgen als tijdstip van de dag.

Daniël 8:14 (ISA)

Nee, in offertermen gaat het hier over het avondoffer en het ochtendoffer.
Je zou het dus als volgt moeten lezen: tot aan avondoffer ochtendoffer tweeduizend driehonderd.
Ik wil je erop wijzen dat de volgorde anders is dan in Numeri 28.
In Numeri 28 wordt het ochtendoffer het eerst genoemd en dan het avondoffer.
Maar in Daniël 8:14 wordt het avondoffer het eerst genoemd en dan het ochtendoffer.
Waarom?
Bij het doen ophouden van de slachtoffers en spijsoffers op de helft van de laatste ‘zeven’, zal het
eerstvolgende te brengen offer het avondoffer zijn.
De telling hoeveel offers deze periode vanaf het staken van het dagelijkse offer zal gaan duren,
begint dus bij het avondoffer.
De boodschap in dit vers, in Daniël 8:14 is, dat er, beginnende bij het avondoffer, er 2300
opeenvolgende keren geen offer meer gebracht wordt, hetzij een avondoffer, hetzij een ochtendoffer.
Dit brengt het aantal dagen van deze tijdsaanduiding op de helft van 2300, d.w.z. 1150 dagen.
Dit is een uiterst belangwekkende mededeling.
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Het doen staken van de dagelijkse offers zal dus geen volledige 1260 dagen in beslag nemen.
Maar 1150 dagen.
Een inkorting van 110 dagen.
De vraag is dan: zijn er ook andere Schriftplaatsen die daarover spreken?
Jazeker, daarom gebruikte ik net de woorden: ‘een inkorting’.
Over welke Schriftplaats heb ik het dan?
Over Mattheüs 24.

Het hoofdstuk dat over het ‘einde’ gaat.
Waar over de ‘gruwel van de verwoesting’ gesproken wordt.
Mattheüs 24: 21 en 22 zegt hierover het volgende:
‘Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe
en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden
worden; doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.’
De God van Israël waakt over zijn volk.
De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
Hij kort de dagen in.
Terwille van zijn uitverkorenen.
Met de tijdsaanduidingen in het boek Daniël laat God zijn majesteit en zijn liefde zien.
God laat zien wie Hij is.
God is God.
Hij heeft alles onder controle.
Hij bepaalt de zevens.
Hij heeft de tijd, tijden en de halve tijd in Zijn hand.
En Hij zal de dagen inkorten.
Terwille van zijn uitverkorenen.
Alles gaat volgens Gods plan.
Daarom zegt God van zichzelf in Jesaja:
‘Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God –
die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft…
Ik ben de HERE en er is geen ander…
Ik ben God en niemand meer…
Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet is geschied is.
Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal mijn welbehagen doen…
Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen.
Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering...
En wij?
Wij kunnen alleen maar in aanbidding het hoofd buigen en zeggen: ‘Amen’.
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