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LES EEn

Oorsig 

Die volgende, in die Bylae:

Jy staan op die punt om een van die Ou Testament se mees verstommende, 
uitdagende en bemoedigende boeke te bestudeer. 

As jy begerig is om jou geloof te versterk, as jy jou insig in die toekoms wil 
verdiep, as jy jouself wil omgeef met die wonder en asemrowende karakter 
van jou God, as jy wil weet hoe om binne ’n samelewing te leef waarin alles 
waarin jy glo, bevraagteken word, dan het jy ’n wonderlike studie gekies: die 
boek Daniël.

Jy sal ’n begrip van jou God en jou toekoms verkry wat jou sal anker in die 
storm wat binnekort om ons gaan losbars. Wanneer dit gebeur, sal jy, as jy jou 
God ken, nie alleen sterk nie, maar ook vir Hom bruikbaar wees. Studeer 
deeglik. Laat die kennis van jou God en sy Woord bo-aan jou prioriteitslys 
wees. Dan sal jy met blydskap die wagwoord uitroep:

Maranatha!

Is die gedagte aan die studie van Daniël ’n bietjie oorweldigend, liewe vriend/vrien-
din? Wonder jy of jy die boek regtig sal kan ken en verstaan? As hierdie gedagtes deur 
jou kop gaan, moet jy weet dat jy nie alleen is nie. Wees egter verseker dat, indien jy 
die lesse noukeurig volg en jou opdragte een vir een uitvoer, jy sal vind dat dit nie so 
moeilik verstaanbaar is as wat jy verwag het nie. Aangesien hierdie ’n historiese boek 
is, sal jy selfs vind dat die Waarnemingswerkblaaie makliker as dié van die sendbriewe 
is. Ontspan gerus, geliefde, dit gaan so ’n ongelooflik wonderlike studie wees.

Hier volg nou ’n paar dinge wat vir ervare Precept-studente hersiening, maar vir nu-
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welinge by ons induktiewe Bybelstudies van die allergrootste belang sal wees.

As jy werklik self ’n Bybelboek wil leer ken en in staat wil wees om dit akkuraat te 
interpreteer, moet jy ’n deeglike begrip van daardie boek as geheel hê. Akkurate be-
grip van die betekenis van ’n gedeelte volg slegs as die konteks ten volle verstaan word. 
Konteks is koning wanneer dit by interpretasie kom.

Om daardie rede gaan ons die eerste twee weke van ons studie daaraan wy om ’n 
oorsig van Daniël te verkry. Ons gaan leer waarom die boek Daniël geskryf is en hoe 
Daniël te werk gaan om sy doel met die skrywe daarvan te bereik. In ons oorsig gaan 
ons ook ontdek hoe die een hoofstuk met die ander verband hou en waar die boek 
Daniël in die geskiedenis van die mensdom inpas. In die proses gaan ons ongelooflike 
insigte in Daniël se lewe kry — insigte waaruit ons sal leer hoe om nou, in die laaste 
dae, te leef.

Die opdragte van elke dag sal die lees van verskeie hoofstukke uit Daniël (waarvoor 
die Waarnemingswerkblaaie in die Bylae gebruik sal word) en die neerskryf van an-
twoorde op die 5 W’s en H-vrae, wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe, behels. As jy 
die antwoorde sorgvuldig navors, sal jy binne ’n baie kort tydjie baie oor die boek leer. 
Volg die instruksies noukeurig, en terwyl jy daarmee besig is, onthou:

a.  dit sal tyd en toegewyde studie verg om die legkaart van hierdie boek in plek 
te laat val, maar

b.  alles sal skielik op die mees ongelooflike manier vir jou sin maak, en

c.  jy sal uiteindelik die drome, naggesigte en interpretasies wat in die boek 
opgeteken is, verstaan.

Daar is iets baie belangrik wat jy moet onthou: Moenie enige kommentare of Bybelse 
woordeboeke raadpleeg voordat jy opdrag kry om dit te doen nie. En wanneer jy dit 
wél doen, moet jy nie verder lees as wat jy gevra word om te gaan nie. Dit is verplig-
tend in ’n induktiewe studie.

Dit is ook van groot belang dat jy jou studie met gebed begin. Die Heilige Gees is jou 
inwonende Leermeester en dit is Hý wat die dinge van God aan jou openbaar. Moet 
dit nooit vergeet nie. Die studieproses is belangrik en moenie onderskat word nie, 
maar gebed en die openbaring van die Heilige Gees is ewe belangrik. Die twee gaan 
hand aan hand en mag nie van mekaar geskei word nie.

1. Lees Daniël 1 en vul die gevraagde inligting in op die tabel, Die 5W’s en H-vrae 
van Daniël, Hoofstuk vir Hoofstuk, in die Bylae.

Terwyl jy daarmee besig is, moet jy nie in details verstrengel raak nie. Ons is 
besig met ’n oorsig; die details sal later kom. As jy nou op die details fokus, kan 

Daniël Deel 1
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jy dalk die geheelbeeld miskyk en laasgenoemde is noodsaaklik as jy die boek 
wil verstaan. Ons doen op die oomblik oorsigtelike waarnemings, en dit is 
belangrik dat hulle een hoofstuk op ’n slag gedoen word.

2. Wees bedag op herhaalde sleutelwoorde terwyl jy lees. Hulle is dalk moeilik om 
tydens die eerste keer se lees raak te sien, daarom moet jy Daniël soveel kere as 
moontlik deurlees — hoe meer hoe beter. Teken daardie woorde en frases aan. 
Jy kan hulle in die kantlyn of bo-aan elke bladsy van Die 5 W’s en H-vrae van 
Daniël, Hoofstuk vir Hoofstuk neerskryf.

Lees deur Daniël 2 en skryf die gevraagde inligting op Die 5 W’s en H-vrae van 
Daniël, Hoofstuk vir Hoofstuk-tabel.

Hierdie is nogal ’n lang en ingewikkelde hoofstuk, maar raak opgewonde; jy gáán dit 
verstaan. Op die oomblik moet jy net daardeur lees en ’n paar antwoorde soek, want 
in die komende weke gaan ons hierdie boek hoofstuk vir heerlike hoofstuk ontleed.

Lees Daniël 3 en 4 en volg dieselfde prosedure.

1. Lees Daniël 5 en 6, een hoofstuk op ’n slag en skryf weereens jou insigte soos wat 
jy alreeds gedoen het. 

2. Watter tipe literatuur is Daniël, volgens wat jy reeds gelees het? Indien jy nie 
bekend is met die verskillende tipes literatuur wat in die Bybel voorkom nie, 
raadpleeg How to Study Your Bible. Jy sal die inligting in ’n afdeling onder die 
opskrif “Getting the Big Picture” vind.

 Daniël is                                                                          literatuur.
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Jou opdrag vandag gaan interessant wees, solank jy nie paniekerig raak by die aan-
skoue van die tabel wat ons vir jou saamgestel het nie. Volg dus die opdragte stap vir 
stap, en ná volgende week sal jy sien hoe nuttig hierdie tabel kan wees.

1. In die Bylae van hierdie werkboek sal jy ’n tabel onder die opskrif, Tydlyn van 
Daniël, vind. As jy jou werkboek in ’n drie-ring lêer gesit het, kan jy hierdie 
gedeelte uithaal en voor jou neersit terwyl jy die studie doen.

2. Jy het gister vasgestel watter tipe literatuur die boek Daniël is. Uit wat jy gelees 
het, het jy geleer dat Daniël nie alleen profetiese-, maar ook historiese literatuur 
is. As jy dus die boek Daniël korrek wil verstaan, moet jy dit ook binne die 
historiese konteks daarvan plaas.

Terwyl jy deur die eerste ses hoofstukke gelees het, het jy waargeneem dat Daniël baie noukeurig 
was om ons presies te laat verstaan wanneer sekere gebeure en/of naggesigte plaasgevind het. 
Om die waarheid te sê, is dit wat jy tydens die lees van elke hoofstuk neergeskryf het. Ons gaan 
nou voort om daardie inligting te gebruik om vas te stel waar hierdie gebeure en/of gesigte in die 
geskiedenis inpas.

3. Gebruik vyf minute om die Tydlyn van Daniël te leer ken voordat jy met die res 
van die opdrag voortgaan. Ons sal stap vir stap daardeur werk.

Stop ná elke sessie (hieronder) en raadpleeg eers die tabel sodat jy daardie 
spesifieke gedeelte kan verstaan.

a.  Bo-aan die tabel sal jy ’n tydlyn met 5 jaar-tussenposes vind (naby die 
onderkant sal jy dieselfde vind). Let daarop dat die jaartalle kleiner word met 
die progressie van die tyd (v. C. [voor Christus]-jaartalle loop van groot na 
klein {Voorbeeld: 4 000 v.C. tot 1 v. C.}).

Dít is belangrik om te onthou sodat jy nie verward raak nie.

Jy sal ook dowwe vertikale lyne, wat van bo na onder op elke bladsy loop, 
raaksien. Dit sal jou help om elke gebeurtenis binne die korrekte tydvak te 
hou.

b.  Onder die tydlyn bo-aan die tabel sal jy die name van sommige Ou 
Testamentiese profete en hul verband met die profeet Daniël sien. Dit is bloot 
om jou te help om binne die konteks te bly. Dit sal later in die studie van 
groter waarde wees.

c.  Op die onderste lyn van Daniël se blok sal jy ’n ander blok sien waarin die “3 
Fases van Ballingskap” aangedui word. Ons sal dit later verder bestudeer.

d.  Direk daaronder en regs daarvan sal jy drie name in raampies sien: Serubbábel, 
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Sagaría en Haggai. Sagaría en Haggai was profete; Serubbábel was die 
goewerneur van Juda ná die Babiloniese gevangenskap (Haggai 1:1). Hierdie 
manne het niks met Daniël te doen nie, maar om van hulle te weet, is nuttig.

e.  Onder bogenoemde sal jy ’n lyn vind wat so te sê geen inligting bevat nie, 
behalwe Daniël se geboortedatum. Die woorde aan die linkerkant beskryf 
waarvoor hierdie lyn bedoel is: “Tye van Gebeure in Daniël.”

f.  Onmiddellik hieronder is ’n tydlyn van Daniël se benaderde ouderdomme 
soos van ander gebeure op die tabel afgelei kan word. (Ons beskou dit as ’n 
ingeligte raaiskoot —daarom kom daar vraagtekens aan die begin en aan die 
einde voor.)

g.  Onder al bogenoemde sal jy ’n tydlyn vind wat die regeer-tye van Juda (die 
Suidelike Ryk van Israel) se laaste vyf konings aandui.

h.  Dan sal jy ’n parallelle tydlyn sien wat die bokant van die bladsy met die 
onderkant verbind.

i.  Ten laaste word daar heel onderaan die tabel ’n lys van die heersers van die 
neo-Babiloniese (Chaldeeuse)- en Mede-Persiese Ryke en hul regeer-tye 
voorsien. Hierdie inligting sal jou help om die tye van verskeie van die 
hoofstukke in Daniël te bevestig.

4. Jou opdrag vandag is om die inligting van Daniël 1-6, wat jy op Die 5 W’s en 
H-vrae van Daniël, Hoofstuk vir Hoofstuk-tabel neergeskryf het, te bestudeer. 
As jy reeds hier aangeteken het wanneer die gebeure in elke hoofstuk plaasgevind 
het, stop en skryf met potlood die hoofstuknommer van Daniël op die oop lyn 
langs die woorde: “Tye van Gebeure in Daniël”.

Jy kan die gebeurtenis met ink inskryf sodra jy seker is dat jy heeltemal tevrede is 
daarmee, of na die bespreking van hierdie les.

Gebruik die vertikale lyne met die regeer-tye van die verskillende heersers of 
konings as jou raamwerk.

5. Terloops, dit mag dalk help om jou tabel met twee verskillende kleure in te kleur: 
een kleur vir die Babiloniese tyd en ’n ander vir die tyd van die Mede-Persiese 
Ryk. Dan kan jy dieselfde kleure gebruik om Daniël visueel in segmente te 
verdeel — “Daniël (69 jaar van bediening)” en “Drie Fases van Ballingskap — 70 
jaar van Joodse Ballingskap.”

Geniet dit . . . en weet dat jy goed afgeskop het. Ons verbly ons in jou deursettingsvermoë.

Daniël Deel 1
     Les 1, Oorsig
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In die derde jaar van die regering van Jójakim, die koning van Juda, het 

Nebukadnésar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleër.

2 En die Here het Jójakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met ’n 

gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die 

land Sínear gebring in die huis van sy god, en die voorwerpe het hy in 

die skathuis van sy god gebring.

3 Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel 

gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag sowel as uit 

die edeles, te bring:

4 jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi 

van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis 

en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die 

koning te dien; en om hulle die skrif en die taal van die Chaldeërs te leer.

5 En die koning het vir hulle ’n daaglikse porsie bestem uit die spys van die 

koning en van die wyn wat hy gedrink het; om hulle so drie jaar lank op 

te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien.

6 En onder hulle was uit die kinders van Juda: Daniël, Hanánja, Mísael en 

Asárja.

7 Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee: Daniël 

het hy Béltsasar genoem, en Hanánja Sadrag, en Mísael Mesag, en Asárja 

Abednégo.

8 En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die 

spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie; daarom het 

hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef 

te verontreinig nie.

Daniël 1
Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema
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9 En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste 

van die hofdienaars.

10 En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê: Ek vrees my heer 

die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het; want waarom 

moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as dié van die jong seuns 

wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou 

belaai?

11 Maar Daniël het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars 

oor Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja aangestel het:

12 Stel tog u dienaars tien dae lank op die proef, en laat hulle ons van die 

groente gee om te eet en water om te drink;

13 laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die 

spys van die koning eet, deur u besigtig word; handel dan met u dienaars 

soos u bevinding sal wees.

14 Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle tien dae lank op die 

proef gestel.

15 En aan die einde van tien dae het hulle voorkoms beter en hulle voller 

van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het.

16 So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink, 

weggeneem en aan hulle groente gegee.

17 En hierdie vier jong seuns—God het aan hulle wetenskap en verstand 

in allerhande geskrifte en wysheid gegee; ook het Daniël verstand gehad 

van allerhande gesigte en drome.

18 En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in 

te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnésar 

gebring.

19 En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar 

niemand gevind soos Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja nie. So het hulle 

dan voor die koning gedien.
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20 En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het 

hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 

tien maal oortref het.

21 En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores.

Daniël Deel 1
Daniël 1
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Daniël Deel 1
Daniël 2

en in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar 

’n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap 

gedaan was.

2 Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en 

die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit 

te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan,

3 sê die koning vir hulle: Ek het ’n droom gehad, en my gees is onrustig 

om die droom te verstaan.

4 Toe het die Chaldeërs met die koning gespreek Aramees: Mag die koning 

vir altyd lewe! Vertel u dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te 

kenne gee.

5 Die koning het geantwoord en aan die Chaldeërs gesê: Die saak staan by 

my vas: as julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, 

sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word.

6 Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke 

en gawes en groot eer van my ontvang; gee my daarom die droom en sy 

uitlegging te kenne.

7 Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê: Laat die koning die 

droom aan sy dienaars vertel; dan sal ons die uitlegging te kenne gee.

8 Die koning het geantwoord en gesê: Ek weet verseker dat julle tyd wil 

win, omdat julle sien dat die saak by my vasstaan;

9 want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en 

dieselfde; julle het naamlik afgespreek om ’n leuenagtige en bedrieglike 

woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander; daarom, vertel my 

die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee.

Daniël 2
Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema
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10 Die Chaldeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen 

mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie; 

daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige 

geleerde of besweerder of Chaldeër verlang nie.

11 Ja, die saak wat die koning verlang, is swaar, en daar is niemand anders wat 

dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se 

woning nie by die vlees is nie.

12 Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee 

om al die wyse manne van Babel om te bring.

13 Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het 

hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word.

14 Daarop het Daniël aan Ariog, die owerste van die koninklike lyfwag wat 

uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, ’n slim en 

verstandige antwoord gegee.

15 Hy antwoord en sê vir Ariog, die bevelhebber van die koning: Waarom is 

die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Ariog aan Daniël 

die saak meegedeel.

16 Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes 

gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee.

17 Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanánja, Mísael en Asárja, sy 

metgeselle, die saak bekend,

18 en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek 

oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die 

orige wyse manne van Babel nie sou ombring nie.

19 Daarop is in ’n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het 

Daniël die God van die hemel geloof.

20 Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die Naam van God geprys word 

van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne.

21 Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel 
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konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die 

wat insig het;

22 Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die 

duister is, en die lig woon by Hom.

23 U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag 

verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, 

want die saak van die koning het U ons bekend gemaak.

24 Daarom het Daniël ingegaan na Ariog, wat die koning aangestel het om 

die wyse manne van Babel om te bring; hy het gegaan en vir hom só 

gesê: Moenie die wyse manne van Babel ombring nie; bring my in voor 

die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee.

25 Toe het Ariog Daniël haastig voor die koning ingebring en só vir hom 

gesê: Ek het ’n man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning 

die uitlegging bekend sal maak.

26 Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Béltsasar was, 

gesê: Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitlegging 

bekend te maak?

27 Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: Die 

geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die 

geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie.

28 Maar daar is ’n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het 

koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal 

gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit:

29 Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna 

sal gebeur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak 

wat sal gebeur.

30 En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur ’n wysheid 

wat in my sou wees meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling 

dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die 
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gedagtes van u hart kan ken.

31 U, o koning, het ’n gesig gehad—kyk, daar was ’n groot beeld; hierdie 

beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en 

sy voorkoms was vreeslik.

32 Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van 

silwer, sy buik en sy lendene van koper,

33 sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei.

34 U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande ’n klip 

losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit 

fyngestamp het.

35 Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud 

fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, 

wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die 

klip wat die beeld getref het, het ’n groot rots geword wat die hele aarde 

gevul het.

36 Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê:

37 U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die 

koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het,

38 en in wie se hand Hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, 

die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u 

as heerser oor hulle almal aangestel het—ú is die hoof van goud.

39 En ná u sal daar ’n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u; daarna 

’n ander, ’n derde koninkryk, van koper, wat oor die hele aarde sal heers;

40 en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles 

fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles 

fynstamp en vergruis.

41 En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei 

en deels van yster was—dit sal ’n verdeelde koninkryk wees, en van die 

hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond 
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gemeng gesien het.

42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—’n 

gedeelte van die koninkryk sal hard en ’n gedeelte sal bros wees.

43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike 

gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar 

vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

44 Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk 

verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy 

daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie 

koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig 

bestaan—

45 net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ’n klip van die 

berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die 

goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak 

wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.

46 Toe het koning Nebukadnésar op sy aangesig geval en Daniël aanbid en 

bevel gegee om aan hom ’n spysoffer en reukoffers te bring.

47 Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die 

God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van 

geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

48 Toe het die koning Daniël verhef en hom baie, groot geskenke gegee en 

hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste 

oor al die wyse manne van Babel.

49 En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesag en Abednégo 

aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel, maar Daniël was in die 

paleis van die koning.
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KonIng neBuKadnésar het ’n beeld van goud gemaak; sy hoogte was 

sestig el, sy breedte ses el; hy het dit opgerig in die dal Dura, in die 

provinsie Babel.

2 Daarna het koning Nebukadnésar die landvoogde, die bevelhebbers 

en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die 

hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat 

hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnésar 

opgerig het.

3 Toe het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die 

raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die 

bestuurders van die provinsies bymekaargekom by die inwyding van die 

beeld wat koning Nebukadnésar opgerig het, en hulle het voor die beeld 

gaan staan wat Nebukadnésar opgerig het.

4 En ’n uitroeper het hardop geroep: Julle word aangesê, o volke, nasies en 

tale,

5 sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en 

van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld 

aanbid wat koning Nebukadnésar opgerig het.

6 En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne-in die 

brandende vuuroond gegooi word.

7 Daarom het, op die oomblik toe al die volke die geluid van horing, 

fluit, siter, luit, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die 

volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning 

Nebukadnésar opgerig het.

8 Op grond daarvan het tegelykertyd Chaldeeuse manne nader gekom en 
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die Jode aangeklaag.

9 Daarop het hulle met koning Nebukadnésar gespreek en gesê: Mag die 

koning vir ewig lewe!

10 U, o koning, het ’n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van horing, 

fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente 

hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid;

11 en dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne-in die brandende vuuroond 

gegooi moet word.

12 Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel 

aangestel het, Sadrag, Mesag en Abednégo; hierdie manne het hulle, o 

koning, aan u nie gesteur nie; hulle dien u gode nie en die goue beeld 

wat u opgerig het, aanbid hulle nie.

13 Toe het Nebukadnésar, toornig en woedend, bevel gegee om Sadrag, 

Mesag en Abednégo te laat kom. Daarop is die manne voor die koning 

gebring.

14 En Nebukadnésar het gespreek en vir hulle gesê: Is dit met opset, Sadrag, 

Mesag en Abednégo, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld 

wat ek opgerig het, nie aanbid nie?

15 As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en 

doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer 

te val en die beeld wat ek gemaak het, te aanbid, goed; maar as julle nie 

aanbid nie, sal julle oombliklik binne-in die brandende vuuroond gegooi 

word, en wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?

16 Sadrag, Mesag en Abednégo het geantwoord en aan koning Nebukadnésar 

gesê: Ons ag dit nie nodig om u hierop ’n antwoord te gee nie.

17 As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit 

die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;

18 maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal 

dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.
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19 Toe het Nebukadnésar baie woedend geword en sy gelaatstrekke het 

verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednégo; as antwoord het hy bevel 

gegee om die oond sewe maal warmer te maak as wat eintlik nodig was.

20 En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leër was, het hy bevel 

gegee om Sadrag, Mesag en Abednégo te boei, om hulle in die brandende 

vuuroond te gooi.

21 Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle 

tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne-in die brandende 

vuuroond gegooi.

22 Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate 

verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesag 

en Abednégo opgeneem het, doodgebrand.

23 Maar daardie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednégo, het geboeid 

binne-in die brandende vuuroond geval.

24 Toe het koning Nebukadnésar verskrik geword en haastig opgestaan; hy 

het sy raadsmanne toegespreek en gesê: Het ons nie drie manne geboeid 

binne-in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning: 

Sekerlik, o koning!

25 Hy antwoord en sê: Kyk, ek sien vier manne los binne-in die vuur wandel 

sonder dat daar ’n letsel aan hulle is; en die voorkoms van die vierde lyk 

soos dié van ’n godeseun.

26 Toe het Nebukadnésar nader gekom na die opening van die brandende 

vuuroond en daarop gesê: Sadrag, Mesag en Abednégo, knegte van 

die allerhoogste God, gaan uit en kom hier! Toe het Sadrag, Mesag en 

Abednégo uit die vuuroond uitgegaan.

27 Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die 

raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die 

vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie 

geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die 
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reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Dan 3:28-30

28 Daarop het Nebukadnésar gespreek en gesê: Geloofd sy die God van 

Sadrag, Mesag en Abednégo, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het 

wat hulle op Hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en 

wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of te aanbid 

nie, behalwe hulle God.

29 Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat 

oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesag en Abednégo, 

stukkend gekap en van sy huis ’n mishoop gemaak sal word, omdat daar 

geen ander god is wat so kan verlos nie.

30  Toe het die koning Sadrag, Mesag en Abednégo voorspoedig laat wees in 

die provinsie Babel.
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KonIng neBuKadnésar aan al die volke, nasies en tale wat op die hele 

aarde woon: Mag julle vrede groot wees!

2 Dit behaag my om die tekens en wonders wat die allerhoogste God aan 

my gedoen het, te verkondig.

3 Hoe groot is sy tekens, en hoe magtig sy wonders! Sy koninkryk is ’n 

ewige koninkryk, en sy heerskappy is van geslag tot geslag!

4 Ek, Nebukadnésar, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in 

my paleis.

5 Ek het ’n droomgesig gesien wat my verskrik het—droombeelde op my 

bed en die gesigte van my hoof het my verontrus.

6 Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my 

te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak.

7 Toe het die geleerdes, die besweerders, die Chaldeërs en die waarsêers 

gekom, en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging my 

nie bekend gemaak nie;

8 totdat eindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Béltsasar is, na 

die naam van my god, en in wie die gees van die heilige gode is; en ek 

het hom die droom vertel:

9 Béltsasar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die 

heilige gode in jou is en dat geen enkele geheim jou kwel nie, vertel my 

die droomgesigte wat ek gesien het, naamlik die uitlegging daarvan.

10 Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref—ek het gesien, en 

kyk, daar was ’n boom in die middel van die aarde, en sy hoogte was 

groot.

11 Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel 

Daniël 4
Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema



© 2016 Precept Ministries International                                                                                                                                      82

gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was.

12 Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was vir alles voedsel; 

onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en in sy takke het 

die voëls van die hemel gewoon, ja, alle vlees is daardeur gevoed.

13 Ek het in die gesigte van my hoof op my bed gesien, en kyk, ’n bode, 

naamlik ’n heilige, het uit die hemel neergedaal;

14 hy het hardop geroep en só gesê: Kap die boom om en kap sy takke 

af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte; laat die diere onder hom uit 

wegvlug en die voëls uit sy takke.

15 Maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met ’n band van yster 

en koper in die groen gras van die veld; en laat hy deur die dou van die 

hemel natgemaak word en saam met die diere deel hê aan die plante van 

die aarde.

16 Laat sy hart anders word as dié van ’n mens en ’n dierehart aan hom 

gegee word, en laat sewe tydperke oor hom heengaan.

17 Op ’n besluit van die bodes berus die bevel, en ’n woord van die 

heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die 

Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan 

wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel.

18 Dit is die droomgesig wat ek, koning Nebukadnésar, gehad het; en 

jy, Béltsasar, sê my die uitlegging, omdat al die wyse manne van my 

koninkryk my die uitlegging nie kon bekend maak nie; maar jy is daartoe 

in staat, want die gees van die heilige gode is in jou.

19 Toe het Daniël, wie se naam Béltsasar was, ’n oomblik verstom gestaan 

en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en 

gesê: Béltsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. 

Béltsasar het geantwoord en gesê: My heer, mag die droom u haters en sy 

uitlegging u teëstanders oorkom.

20 Die boom wat u gesien het—wat groot en sterk geword het, en waarvan 
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die hoogte tot aan die hemel gereik het en wat vir die hele aarde sigbaar 

was,

21 en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar voedsel 

vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou en in die takke 

waarvan die voëls van die hemel gewoon het—

22 dit is u, o koning, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid 

toegeneem het en reik tot aan die hemel en u heerskappy tot aan die 

einde van die aarde.

23 En dat die koning ’n bode, naamlik ’n heilige, uit die hemel sien neerdaal 

het met die woorde: Kap die boom om en verwoes hom, maar laat sy 

penwortel in die aarde staan, en dit met ’n band van yster en koper in die 

groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel natgemaak 

word en sy lot saam met die diere van die veld wees totdat sewe tydperke 

oor hom heengegaan het—

24 dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste 

wat oor my heer die koning kom:

25 Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere 

van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet; en u sal 

deur die dou van die hemel natgemaak word, en sewe tydperke sal oor u 

heengaan totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap 

van die mens en dit gee aan wie Hy wil.

26 En dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat 

staan—u koningskap sal vir u bestendig wees vandat u erken het dat die 

hemel heers.

27 Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes 

deur geregtigheid en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan 

die ellendiges as daar verlenging van u rus moet wees.

28 Dit alles het oor koning Nebukadnésar gekom.

29 Aan die einde van twaalf maande terwyl hy op die koninklike paleis van 
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Babel rondwandel,

30 het die koning aangehef en gesê: Is dit nie die groot Babel wat ek 

opgebou het tot ’n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, 

en tot verheerliking van my majesteit nie?

31 Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar ’n stem 

uit die hemel: Koning Nebukadnésar, jou word aangesê—die koningskap 

word jou ontneem;

32 en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met 

die diere van die veld wees; hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 

sewe tydperke sal oor jou heengaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste 

mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil.

33 Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadnésar—

hy is uit die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste, en 

deur die dou van die hemel is sy liggaam natgemaak, totdat sy hare lank 

geword het soos die vere van arende, en sy naels soos dié van voëls.

34 En ná verloop van tyd het ek, Nebukadnésar, my oë na die hemel opgeslaan, 

en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof 

en Hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie se heerskappy ’n ewige mag 

en wie se koningskap van geslag tot geslag is.

35 En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met 

die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand 

wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie?

36 In dié tyd het my verstand in my teruggekeer; en wat die eer van my 

koningskap betref—my majesteit en my glans het in my teruggekeer, 

en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek; en ek is in my 

koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg.

37 Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die 

hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die 

wat in hulle trotsheid wandel.
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KonIng Bélsasar het ’n groot maaltyd berei vir sy duisend maghebbers, 

en in teenwoordigheid van die duisend het hy wyn gedrink.

2 By die genot van die wyn het Bélsasar bevel gegee om die goue en 

silwervoorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnésar uit die tempel van 

Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue 

en sy byvroue daaruit kon drink.

3 Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis 

van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, 

sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink.

4 Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout 

en klip geprys.

5 Op dieselfde oomblik het daar vingers van ’n mens se hand te voorskyn 

gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die 

koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand 

gesien wat geskrywe het.

6 Toe het die gelaatskleur van die koning verander, en sy gedagtes het hom 

verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak, en sy knieë het teen 

mekaar geslaan.

7 Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die Chaldeërs en 

die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse 

manne van Babel gesê: Enigeen wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging 

te kenne gee, hy sal met purper beklee word, en ’n goue ketting sal om 

sy hals wees, en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers.

8 Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie 

in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te 

Daniël 5
Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema
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maak nie.

9 Toe het koning Bélsasar baie verskrik geword, en sy gelaatskleur het aan 

hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring.

10 Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het 

die koningin in die eetsaal ingegaan; die koningin het begin spreek en 

gesê: Mag die koning in ewigheid lewe! Laat u gedagtes u nie verskrik en 

u gelaatskleur nie verander nie.

11 Daar is ’n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is: in 

die dae van u vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van 

die gode in hom gevind; daarom het u vader, koning Nebukadnésar, hom 

as owerste van die geleerdes, die besweerders, die Chaldeërs, die waarsêers 

aangestel—u vader, o koning! —

12 omdat in hom ’n voortreflike gees en kennis en verstand gevind is om 

drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak—in Daniël aan 

wie die koning die naam van Béltsasar gegee het; laat Daniël nou geroep 

word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee.

13 Toe is Daniël voor die koning gebring; die koning het begin spreek en 

vir Daniël gesê: Is jy Daniël wat by die Joodse ballinge behoort, wat die 

koning, my vader, uit Juda gebring het?

14 Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting 

en verstand en voortreflike wysheid in jou gevind word.

15 Nou net is die wyse manne, die besweerders, voor my gebring om hierdie 

skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak; maar hulle is nie in 

staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie.

16 Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en knope kan 

losmaak; as jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend 

maak, sal jy met purper beklee word, en ’n goue ketting sal daar om jou 

hals wees, en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers.

17 Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: U kan u gawes maar 
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vir uself hou en u geskenke aan ’n ander gee; nogtans sal ek die skrif vir 

die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak.

18 Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan u vader Nebukadnésar 

die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee.

19 En vanweë die grootheid wat Hy hom gegee het, het al die volke, nasies 

en tale gebewe en vir hom gesidder; wie hy wou, het hy gedood, en wie 

hy wou, het hy laat lewe, en wie hy wou, het hy verhoog, en wie hy wou, 

het hy verneder.

20 Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om oormoedig 

te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid 

is hom ontneem.

21 En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos dié van die diere 

geword, en hy het saam met die wilde-esels gewoon; hulle het hom 

plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam 

natgemaak totdat hy erken het dat die allerhoogste God mag het oor die 

koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie Hy wil.

22 Maar u, Bélsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles 

weet;

23 maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van 

sy huis het hulle voor u gebring; en u en u maghebbers, u vroue en u 

byvroue het wyn daaruit gedrink; en u het die gode van silwer en goud, 

koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, 

maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, Hom het 

u nie vereer nie.

24 Toe is deur Hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe.

25 En dit is die skrif wat geskrywe is: Mené, mené, tekél ufarsín.

26 Dit is die uitleg van die woord: Mené—God het u koningskap getel en 

daar ’n einde aan gemaak;

27 tekél—u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind;
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28 perés—u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee.

29 Toe het Bélsasar bevel gegee, en hulle het Daniël met purper beklee, met 

’n goue ketting om sy hals, en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy 

as derde in rang in die koninkryk sou heers.

30 In dieselfde nag is Bélsasar, die koning van die Chaldeërs, gedood.
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en Daríus, die Meder, was twee en sestig jaar oud toe hy die koningskap 

ontvang het.

2 Dit het Daríus behaag om oor die koninkryk honderd en twintig 

landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees;

3 en oor hulle drie ministers, van wie Daniël een was, aan wie dié 

landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie.

4 Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, 

omdat ’n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan 

om hom oor die hele koninkryk aan te stel.

5 Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om ’n grond vir ’n 

aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle 

kon geen enkele grond vir ’n aanklag of verkeerde handeling vind nie, 

omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom 

te vinde was nie.

6 Daarop het dié manne gesê: Ons sal teen hierdie Daniël geen enkele 

grond vir ’n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens.

7 Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en só vir 

hom gesê: Mag koning Daríus vir ewig lewe!

8 Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, 

die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslaag dat die koning ’n 

verordening moet uitvaardig en ’n verbod bekragtig dat elkeen wat 

gedurende dertig dae ’n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan 

u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word.

9 Stel nou ’n verbod vas, o koning, en laat ’n bevelskrif skrywe wat volgens 

die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroeplik is.
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10 Hierom het koning Daríus die bevelskrif en die verbod geskrywe.

11 En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy 

huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die 

rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ’n dag op sy knieë geval en 

gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen 

het.

12 Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid 

en voor sy God om genade smeek.

13 Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod 

gespreek: Het u nie ’n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende dertig 

dae ’n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in 

die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê: 

Die saak staan vas volgens onherroeplike wet van Meders en Perse.

14 Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê: Daniël, een van die 

Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskrywe 

het, nie gesteur nie, maar drie maal op ’n dag doen hy sy gebed.

15 Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het 

planne beraam om Daniël te verlos, ja, tot sonsondergang toe het hy 

moeite gedoen om hom te red.

16 Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê: 

Weet, o koning, dat dit ’n wet van Meders en Perse is dat elke verbod of 

verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie.

17 Toe het die koning bevel gegee, en hulle het Daniël gebring en in die 

leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: Mag jou 

God wat jy gedurigdeur vereer, jou verlos!

18 En ’n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning 

het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks 

anders met Daniël sou gebeur nie.

19 Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring 
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en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom 

weggevlug.

20 Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, opgestaan en 

haastig na die leeukuil gegaan.

21 En toe hy nader kom na die kuil, het hy met ’n droewige stem na Daniël 

geroep; die koning het gespreek en aan Daniël gesê: Daniël, kneg van die 

lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou 

van die leeus te verlos?

22 Toe het Daniël met die koning gespreek: Mag die koning vir ewig lewe!

23 My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat 

hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor Hom onskuldig 

bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie.

24 Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die 

kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar ’n 

letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het.

25 En die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring 

wat Daniël aangeklaag het, en hulle, hulle kinders en hulle vroue in die 

leeukuil gegooi; en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie 

of die leeus het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel.

26 Toe het koning Daríus aan al die volke, nasies en tale wat op die hele 

aarde woon, geskrywe: Mag julle vrede groot wees!

27 Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my 

koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want Hy is 

die lewende God en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat 

nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.

28 Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde, 

Hy wat Daniël uit die mag van die leeus verlos het.

29 En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Daríus en 

onder die regering van Kores, die Pers.
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Die 5 W's en H-vrae oor Daniël,

Hoofstuk vir Hoofstuk

DIE 5 W's en H-vrae oor Daniël, Hoofstuk vir Hoofstuk

Daniël Een

Wanneer speel die gebeure in die hoofstuk af?

Watter koning/koninkryk regeer?

Wie is die hoofkarakters?

Waaroor, in die algemeen, handel hierdie hoofstuk?

Indien ’n visioen of droom genoem word
a. Wie het die visioen gesien of die droom gedroom?

b. Waaroor handel die droom of visioen? (Gee ’n bondige opsomming, in die algemeen)

Wat is die tema van hierdie hoofstuk?
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Daniël Twee

Wanneer speel die gebeure in die hoofstuk af?

Watter koning/koninkryk regeer?

Wie is die hoofkarakters?

Waaroor, in die algemeen, handel hierdie hoofstuk?

Indien ’n visioen of droom genoem word
a. Wie het die visioen gesien of die droom gedroom?

b. Waaroor handel die droom of visioen?

Wat is die tema van hierdie hoofstuk?
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Daniël Drie

Wanneer speel die gebeure in die hoofstuk af?

Watter koning/koninkryk regeer?

Wie is die hoofkarakters?

Waaroor, in die algemeen, handel hierdie hoofstuk?

Indien ’n visioen of droom genoem word
a. Wie het die visioen gesien of die droom gedroom?

b. Waaroor handel die droom of visioen?

Wat is die tema van hierdie hoofstuk?
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Daniël Vier

Wanneer speel die gebeure in die hoofstuk af?

Watter koning/koninkryk regeer?

Wie is die hoofkarakters?

Waaroor, in die algemeen, handel hierdie hoofstuk?

Indien ’n visioen of droom genoem word
a. Wie het die visioen gesien of die droom gedroom?

b. Waaroor handel die droom of visioen?

Wat is die tema van hierdie hoofstuk?
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Hoofstuk vir Hoofstuk

Daniël Vyf

Wanneer speel die gebeure in die hoofstuk af?

Watter koning/koninkryk regeer?

Wie is die hoofkarakters?

Waaroor, in die algemeen, handel hierdie hoofstuk?

Indien ’n visioen of droom genoem word
a. Wie het die visioen gesien of die droom gedroom?

b. Waaroor handel die droom of visioen?

Wat is die tema van hierdie hoofstuk?
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Daniël Ses

Wanneer speel die gebeure in die hoofstuk af?

Watter koning/koninkryk regeer?

Wie is die hoofkarakters?

Waaroor, in die algemeen, handel hierdie hoofstuk?

Indien ’n visioen of droom genoem word
a. Wie het die visioen gesien of die droom gedroom?

b. Waaroor handel die droom of visioen?

Wat is die tema van hierdie hoofstuk?
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