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❑ "het gouden hoofd" (Dan.2) >



Daniël 2 (NBG) >

37 Gij, o koning, 
koning der koningen, 

aan wie de God des hemels 
het koningschap, macht, 

sterkte en eer geschonken heeft,



Daniël 2 (NBG).

38 ja, in wiens hand Hij 
de mensenkinderen, waar zij ook wonen, 

de dieren des velds 
en het gevogelte des hemels heeft gegeven, 

en die Hij tot heerser 
over die alle heeft gemaakt, 
gij zijt dat gouden hoofd.



1-3 Nebukadnezars proclamatie

4 Nebukadnezars welstand

5 de droom gedroomd

6-9 uitlegging verlangd

10-17 de droom verhaald

18 uitlegging vereist

19-23 de droom herhaald

24-27 uitlegging gegeven

28-33 Nebukadnezars vernedering

34-37 Nebukadnezars proclamatie

structuur van Daniël 4





❑ context Daniël 4:
▪ Nebukadnezars rijk was gevestigd, 

"uw vrede wordt groot!" (:1)
▪ tegenstand neergeslagen 
▪ hij was in rust en goede welstand (:4)
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▪ een gigantische boom wordt gezien

o een top tot in de hemel
o zichbaar over heel de aarde
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❑ de droom (verhaald door Nebukadnezar; 10-17)
▪ een gigantische boom wordt gezien

o een top tot in de hemel
o zichbaar over heel de aarde
o mooi - overvloedige vrucht
o bood schaduw en voeding aan al wat leeft

▪ een heilige van boven draagt op, de boom om 
te hakken en te ontdoen van alle takken en 
vruchten
o slechts de wortelstomp moet overblijven
o omsloten door een ijzer-koperen band
o gedurende zeven tijden



❑ de droom (verhaald door Nebukadnezar; 10-17)
▪ een gigantische boom wordt gezien

o een top tot in de hemel
o zichbaar over heel de aarde
o mooi - overvloedige vrucht
o bood schaduw en voeding aan al wat leeft

▪ een heilige van boven draagt op, de boom om 
te hakken en te ontdoen van alle takken en 
vruchten
o slechts de wortelstomp moet overblijven
o omsloten door een ijzer-koperen band
o gedurende zeven tijden

▪ het mensenhart wordt veranderd in een 
dierenhart (beeldspraak wordt letterlijk!)

▪ de doelstelling van de droom >



Daniël 4 (St.V.)

17 Deze zaak is in het besluit 
(...)

opdat de levenden bekennen, 
dat de Allerhoogste heerschappij heeft 

over de koninkrijken der mensen, 
en geeft ze aan wien Hij wil, 

ja, zet daarover 
de laagste onder de mensen.





Daniël 4 (NBG51)

28 Dit alles overkwam koning Nebukadnessar.
29 Na verloop van twaalf maanden, 

toen hij aan het wandelen was 
op het koninklijk paleis in Babel,

30 nam de koning het woord en zeide: 
Is dit niet het grote Babel, 

dat ik gebouwd heb 
tot een koninklijke woonstede 
door de sterkte mijner macht 
en tot eer mijner majesteit?



Daniël 4 (NBG51)

31 Nog was dat woord in des konings mond, toen 
er een stem nederklonk uit de hemel:

U wordt aangezegd, o koning Nebukadnessar: 
het koningschap is van u geweken,



Daniël 4 (NBG51)

32 men verstoot u 
uit de gemeenschap der mensen 

en uw verblijf is bij het gedierte des velds; 
gras zal men u te eten geven 

als aan de runderen; 
en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, 

totdat gij erkent, 
dat de Allerhoogste macht heeft 

over het koningschap der mensen 
en dat geeft aan wie Hij wil.



Daniël 4 (NBG51)

33 Op hetzelfde ogenblik 
ging dat woord 

aan Nebukadnessar in vervulling, 
en hij werd uit de gemeenschap 

der mensen verstoten 
en at gras als de runderen 

en door de dauw des hemels 
werd zijn lichaam bevochtigd, 

totdat zijn haar lang werd 
als de veren der arenden 

en zijn nagels als die der vogels.



Daniël 4 (NBG51)

34 Maar na verloop van de gestelde tijd 
sloeg ik, Nebukadnessar, 

mijn ogen op naar de hemel, 
en mijn verstand keerde in mij terug. 

Toen prees ik de Allerhoogste 
en roemde en verheerlijkte ik 

de eeuw-ig Levende, 
omdat zijn heerschappij 

een eeuw-ige heerschappij is 
en zijn koningschap van geslacht tot geslacht.



Daniël 4 (NBG51)

35 Ja, alle bewoners der aarde 
worden als niets geacht; 

Hij doet naar zijn wil 
met het heer des hemels 

en de bewoners der aarde: 
en niemand is er, 

die zijn hand kan weerhouden 
of tot Hem kan zeggen: 

wat doet Gij?



Daniël 4 (NBG51)

36 Terzelfder tijd, 
dat mijn verstand in mij terugkeerde, 

keerden ook, 
tot roem van mijn koningschap, 

mijn majesteit en mijn luister tot mij terug; 
mijn raadsheren en machthebbers z

ochten mij weer op, 
ik werd in mijn koningschap hersteld, 

ja, grotere heerlijkheid 
dan vroeger werd mij geschonken.



Daniël 4 (NBG51)

37 Nu roem, verhef en verheerlijk 
ik, Nebukadnessar, 

de Koning des hemels, 
wiens werken alle waarheid 
en wiens paden recht zijn, 

en die hen die in hoogmoed wandelen, 
vermag te vernederen.
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8 ... vernederde hij (=Christus Jezus) zichzelf, 
gehoorzaam wordend tot aan de dood, 

ja de dood van het kruis.
9 Daarom ook 

verhoogde God hem uitermate 
en schonk hem in genade 

10 de naam boven alle naam,
opdat in de naam van Jezus 

alle knie zal buigen, 
van hemelsen, aardsen en onderaardsen,

11 en alle tong zal instemmen 
dat Jezus Christus Heer is, 

tot heerlijkheid van God, de Vader!


