De Profeet Daniël
Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten

Aflevering 1: Introductie
Bijbelvertaling uit: Weerd, De Profeet Daniël

Inleiding – God Woont bij de Mensen
Wat is Profetie?
Indien we profetie willen begrijpen, moeten we beginnen met de opdracht van Bijbelse profeten
onder de loep nemen. Er bestaan namelijk twee soorten profeten:
1

Profeten als Mozes, Nathan, Elia, Eliza werden geroepen om het volk Israël op de goede weg
te houden. Zij waren de Onderhoudstechnici van het Oude Verbond. Zij hoorden dus bij de
Goddelijke Natie – Israël – dat met de verwoesting van Jeruzalem ten onder ging. De vroege
profeten schreven niet zelf. Anderen schreven over hen. Daarom weten we maar betrekkelijk
weinig over wat ze gezegd en gedaan hebben. Slechts de hoogtepunten van hun bediening
worden ons bericht. Een gedetailleerde berichtgeving was ook niet nodig, want hun
boodschap
was voor het volk Israël van die tijd bestemd.
2
taak.

Vanaf Amos (de latere profeten) hebben de profeten van het Oude Testament een nieuwe
Hun blik is van dan af aan gevestigd op de toekomst en het Vrederijk of het Messiaanse Rijk.
Op de lange weg naar het beloofde land van de Eindtijd heeft het volk Israël goddelijke
leiding nodig. Om in die behoefte te voorzien, stuurde God een nieuw type profeet. Zij worden de
Schrijvende Profeten genoemd. De Bijbel noemt hen Wachters van het Huis van Israël
(Ezechiël 33:7). Deze profeten legden de woorden van God vast. Generaliserend gesproken
betreft dat een soort handleiding, die de weg tot het heil aangeeft. Daniël is één van hen.

Wat is de doelstelling van de Schrijvende Profeten?
Hun doelstelling is, om de Raad Gods – dat is Gods plan met mensheid – uit te doen voeren. Efeziërs
1:8b-10 (NBV) vat dat plan kernachtig samen:
Hij (God) heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus
de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één
hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
Alle Schrijvende Profeten brengen een boodschap, die tot de uitvoering van de Raad Gods moet
leiden. Binnen dat Plan van de Raad Gods was het volk Israël het ‘voertuig van het heil’. Dat wil
zeggen, dat de weg tot God via Israël liep. Niet-Joden – wij dus – konden zich daar bij aansluiten.
Deze unieke positie van het volk Israël verviel, toen zij Jezus Christus afwezen. Daarom werd de
Gemeente van Christus gesticht, die een eigen heilsweg gaat.
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Israël faalde dus; Was Gods Raad dan een slecht plan?
Neen; het is een volmaakt plan, dat uiteindelijk volledig uitgevoerd zal worden. De mens is hier de
zwakke schakel. Die schiet tekort. In feite is het een bewijs van de onuitputtelijke genade van God,
dat Hij de zwakheden van de mens verdraagt en zijn Raad blijft uitvoeren.
Is het heil van Israël op de kerk overgegaan?
Beslist niet! Het volk Israël blijft uitverkoren, want de belofte aan Abraham geldt voor eeuwig;
Genesis 12:2-3 is daar heel duidelijk over:
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik
zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden.
En Genesis 17:8 voegt daaraan toe:
Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als
eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.
De weg naar het heil is – wat Israël betreft – heden tijdelijk onderbroken. Het is de profeet Daniël,
die daarover belangrijke uitspraken doet. In volgende uitzendingen komen we daar uitgebreid op
terug.

Spreekt de Bijbel dan over twee heilswegen?
Ja, want die tweedeling in de heilsweg vinden we terug in de structuur van de Bijbel.
1. Het Oude Testament spreekt vanaf de profeet Amos over de weg en de voorwaarden, die tot
de stichting van het Messiaanse Rijk moeten leiden; onder koningschap van Jezus Christus.
2. Het Nieuwe Testament doet hetzelfde met betrekking tot de Gemeente van Christus. Die
tweede heilsweg eindigt met de opname van de Gemeente in de hemel, zoals in 1
Tessalonicenzen 4:13-17 beschreven wordt.

En het boek Openbaring dan?
Dat boek spreekt over beide wegen. Hoofdstuk 1-3 (de zeven brieven) gaat de Gemeente van
Christus aan. Openbaring 4-20 spreekt over de oordelen van de Eindtijd en de stichting van het
Messiaanse Rijk. Dat betreft het volk Israël en de achtergebleven ongelovigen, waarvan er velen nog
tot geloof zullen komen. In Openbaring 21 en 22 komen beide wegen samen en komt de Raad Gods
tot volledige vervulling.
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Wat zien de profeten?
Profeten zien in de toekomst als over bergtoppen. Wat besproken wordt zijn de belangrijke
gebeurtenissen (de toppen). De dalen (dat is: de verstreken tijd) blijven onzichtbaar.

Tijdsbegrip in profetie
Het is niet zo, dat de doelstellingen van de Raad Gods – Gods plan met de mensheid – naar datum
vast ligt. De Raad Gods werkt zelden met vaste data, wel met doelstellingen. Elke stap in de profetie
is mede afhankelijk van de mens en die kan falen of tekortschieten.

Wat betekent Tijd voor God?
De Hoogheilige God heeft zich bekendgemaakt onder de naam Jahweh (Septuaginta: Adonai / Grieks:
Kurios). We noemen dat het Tetragrammaton (de vier lettertekens). Het betekent waarschijnlijk: Ik
ben die Ik ben; of: de Zijnde. Dat suggereert een bestaan, dat niet in de tijdstroom staat. Voor God
gaan heden, verleden en toekomst kennelijk naadloos in elkaar over. Hij staat boven de tijd. Dat is
nauwelijks te bevatten, laat staan uit te leggen. Meer kunnen en mogen we er niet over zeggen.

Daniël; een bijzondere profeet.
In de komende 12 afleveringen bespreken we het boek Daniël. Dat is een heel bijzonder boek, want
aan Daniël werd een gedetailleerde blik in de toekomst gegund. God gaf hem een visioen van de
oordelen van De Grote Verdrukking en de stichting van het Messiaanse Rijk. Die toekomstige periode
noemen we de Eindtijd en die is wellicht nabij, want heden zien we daar de eerste tekenen van.
Mogelijke Onderwerpen:
Voorwaarden die vervuld worden voordat Het Messiaanse Rijk kan beginnen.

1. Hij die weerhoud moet verdwijnen
2. Herbouw van de Tempel
3. Herstel van het Romeinse Rijk
4. De komst van de Antichrist – Pseudo Messias
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