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1 Koning Belsazar richtte een groot 
feestmaal aan voor zijn duizend 

machthebbers, en in tegenwoordigheid van 
die duizend dronk hij wijn. 

2  Onder invloed van de wijn beval Belsazar 
dat men de gouden en zilveren voorwerpen 
moest halen die zijn vader Nebukadnezar 

had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, 
opdat de koning, zijn machthebbers, zijn 

vrouwen en bijvrouwen eruit zouden 
drinken. 



Wat is jouw afgod? 

4  Zij dronken wijn en prezen hun goden van 
goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. 

 



Matth. 24: 37  Zoals de dagen van Noach waren, 
zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
38  Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de 

zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 
huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de 

ark binnenging, 
39  en het niet merkten, totdat de zondvloed 

kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn. 

 



15  Heb de wereld niet lief en ook niet wat 
in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in 
hem. 



Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een 
mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk 
van de wand van het koninklijk paleis schreven, 

tegenover de kandelaar, en de koning zag het 
gedeelte van de hand die schreef. 

 
Toen traden al de wijzen van de koning binnen, 

maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of 
de uitleg ervan aan de koning te laten weten. 

 



Aanbod van de wereld 

Lukas 4:5  En daarna bracht de duivel Hem op 
een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al 

de koninkrijken van de wereld zien. 
6  En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze 
macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken 

geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef 
die aan wie ik maar wil; 

7  dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal 
van U zijn. 

 



Preek van Daniël in 3 punten -1- 
 

18 Wat u, o koning, betreft, de allerhoogste God 
heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, 

grootheid, eer en majesteit gegeven. 
19  Vanwege de grootheid die Hij hem had 

gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën 
en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij 
liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij 

wilde en hij vernederde wie hij wilde. 



Preek van Daniël in 3 punten -2- 

Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich 
verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn 

koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn 
eer ontnomen. 



Preek van Daniël in 3 punten -3- 

 totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, 
Heerser is over het koningschap van de mensen 

en daarover aanstelt wie Hij wil. 



Wat doe je ermee? 

22  Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw 
hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. 
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29  Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper moesten 
kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van 
hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk 

zou heersen. 

30 In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de 
Chaldeeën, gedood. 

 
 

Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet 
waarop de Zoon des mensen komen zal. 

 


