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Hoofdstuk 148           
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Kennen jullie de uitdrukking: ‘Kom, laten we feestvieren, na ons de zondvloed?’ 

Ik hoop niet dat ooit iemand van jullie aan dit soort feesten gaat meedoen. 

Het betekent dat je alleen maar aan jezelf denkt en dat wat later komt, jouw zorg 

niet is. Na jouw dood mag het wel helemaal verkeerd gaan. Dan mogen de 

dijken wel breken en jouw kinderen en kleinkinderen verdrinken. Want dat is 

jouw zorg niet. 

 

Mensen die dit soort uitspraken doen, van ‘na ons de zondvloed’,  hebben  

weinig, zeg maar totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn of haar  

medemensen. Het is weer: ‘Ikke, ikke, ikke en wie na ons komt kan stikke….’ 

  

 

Hoofdstuk 148           -         Mené, Mené, Tékel, Ufarsin        -       Daniël 5 

 
Direct na de dood van de grote koning Nebukadnezar raakte het rijk van Babel 

erg in verval. En juist in die tijd kwam het volk van de Meden en Perzen sterk in 

opkomst. De opvolgers van Nebukadnezar konden hun rijk niet in stand houden. 

In vijf jaren tijd regeerden zelfs drie koningen in Babel. En tijdens het zwakke 

bewind van koning Nabonides slaagden de legers van de Perzen en Meden erin 

om binnen de grenzen van Babel te komen en het hele land te bezetten. Zelfs de 

oude koningsstad trokken ze binnen, zonder dat er om gevochten hoefde te 

worden. 

Het rijk van zilver had het gouden rijk van Nebukadnezar overwonnen. 

 

Maar zelfs toen de Meden en Perzen de stad Babel bezet hadden, was de strijd 

nog niet voorbij. Een deel van de stad, dat tussen zware verdedigingsmuren lag 

en waar ook het paleis van de koning stond  -  gewoon een vesting in de stad 

Babel  -  daar hield Belsassar, de zoon van koning Nebukadnezar moedig stand 

tegen de  grote overmacht. Deze jonge koning Belsassar was een totaal ander 

persoon dan zijn vader. Hij geloofde nog steeds dat de goden van Babel hem 

zouden helpen om de vijand te verslaan. Zo durfde hij het ook aan, met de 

soldaten van de Meden en Perzen voor de poorten van zijn paleis, een 

feestavond te organiseren voor duizend genodigden. Het werd een wild en 

vrolijk feest in de grote koningszaal. Eén lange avond wilden ze allemaal alles 

vergeten. Nu even niet denken aan de gevaarlijke vijandige soldaten die op de 

muren van het paleis beukten.   

 

Toen het tijd was om aan de wijn te gaan ging de jonge koning staan. Zijn ogen 

glinsterden toen hij tegen zijn dienaren zei: ‘Ga naar de tempel en haal uit de 
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schatkamer van mijn god de gouden en zilveren bekers, die mij vader 

Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem opgehaald heeft. Vanavond willen wij 

wijn drinken uit de gewijde bekers van die grote God van Juda, die wij met onze 

wapens verslagen hebben. Van die God, wiens tempel in Jeruzalem wij met de 

grond gelijk hebben gemaakt.’ 

 

Er waren mensen in de koningszaal, die het niet goed vonden, wat de koning 

wilde. Had zijn vader niet problemen genoeg gehad met die God van Juda?  

Het voelde niet goed om deze God uit te dagen. Maar ze durfden niet tegen hun 

koning in te gaan en allemaal dronken ze uit de gouden en zilveren bekers en de 

wijn was lekker. 

En steeds weer begonnen ze een loflied te zingen voor de goden van Babel, die 

hun land groot had gemaakt en ook nu in deze grote nood, uitkomst zou 

geven…. 

 

Ineens werd het stil in de grote koningszaal. De muziek viel stil en niemand 

zong meer, terwijl de koning zo wit werd als een dode. Met veel moeite ging hij 

staan, terwijl hij zwaar op de tafel leunde. Zijn hele lijf trilde van angst.  

 

Op de witte muur, recht voor hem, was een hand zichtbaar geworden.  

Vier woorden in vreemde, onbegrijpelijk letters werden op de muur geschreven. 

Iedereen keek ernaar. De op de muur geschreven woorden waren niet het ergste, 

maar die hand, die losse hand, die daar voor de witte muur hing, dat was erger. 

De goden schreven een boodschap. Nu wie zou dan niet bang worden?  

In de bekers zat de donkere wijn, maar niemand durfde nog te drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En die hand begon te schrijven…. 
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Koning Belsassar was de eerste die weer iets durfde te zeggen. Door de stille 

zaal klonk zijn stem: ‘Laat dadelijk alle wijzen van Babel hier komen!’ 

Hij ging weer zitten en wachtte. Het kon natuurlijk ook zo zijn dat de goden hem 

wilden helpen. Het was vaker voorgekomen dat een kleine, doldrieste bende 

soldaten een groot en machtig leger versloeg…. 

Maar toen de wijzen voor hem stonden en naar de witte muur keken, schudden 

ze hun wijze hoofden. Deze letters kenden ze niet, laat staan dat ze wisten wat 

deze vier woorden betekenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hand begon te schrijven… 
 

Weer werd de jonge koning bleek en ook niemand van de gasten wist iets te 

zeggen. Verslagen zaten ze allemaal bij elkaar in de feestzaal en het had geen 

zin om hun angst met wijn weg te drinken. De deur van de troonzaal ging open 

en een vrouw liep statig naar de koning toe.  

Het was zijn moeder en de koning boog diep voor de hoge koningin. Waarom 

kwam zij op dit wilde feest, dat op zo’n nare manier verstoord werd? Hij wenkte 

dat zij vrijuit kon spreken en luisterde naar haar woorden. 

‘O koning,’ sprak ze, ‘leef in eeuwigheid! Maak u toch niet zo bang voor die 

woorden op de muur. De wijzen wisten niet wat ze betekenen, maar er is in uw 

rijk een man, die met de goden in contact staat. Hij heeft de geest van de heilige 

goden in zich. Meer dan één keer heeft hij de dromen van uw vader uitgelegd. 

Hij kan aan het licht brengen wat in het verborgene gebeurt. Om die reden heeft 

uw vader hem tot hoofd van alle wijzen gemaakt. Laat die man roepen en hij zal 

u zeggen wat deze woorden betekenen.’ 

 

Belsassar had wel eerder van Daniël gehoord. De profeet uit Juda die in de 

dagen van zijn vader Nebukadnezar zo’n hoog ambt had bekleed. Later was hij 

aan de kant was gezet en in het vergeetboek geraakt. Hij wist ook wel dat deze 
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man dromen kon uitleggen, maar tijdens de eerste schrik van die wonderlijke 

hand had hij niet aan hem gedacht. Hij was blij dat zijn moeder hem aan deze 

man had herinnerd. Hij liet Daniël ogenblikkelijk ophalen. 

 

Toen de koning hem liet roepen kwam Daniël direct. Rustig liep hij de feestzaal 

binnen. Jaren geleden had hij voor koning Nebukadnezar gestaan. Maar toen 

was het koninkrijk van Babel nog groot en machtig geweest. Nu was het niet 

meer dan een stukje grond in de stad, met de vijand voor de poorten. 

Nebukadnezar was ondanks zijn trots en hoogmoed een wijs en verstandig man 

geweest. Maar welke koning ging nu feestvieren met de vijand voor de 

stadspoorten? Het zou geen mooie boodschap zijn die God in de hemel voor 

Belsassar had. 

 

‘Daniël,’ zei de koning, ‘ik heb gehoord dat de geest van de goden in jou is. 

Volgens mij kun jij lezen wat de goden op de muur hebben geschreven. En 

wanneer je mij de betekenis van deze woorden vertelt, dan zal ik jou koninklijk 

belonen. Jij zult dan gekleed worden in een purperen mantel, je krijgt een 

gouden ketting om je hals en je zult de derde heerser in mijn koninkrijk zijn.’ 

 

Weer werd het stil in de grote troonzaal. Daniël draaide zich om en las de vier 

woorden die op de muur stonden. Hij wist direct wat deze woorden betekenden 

en wat zijn God te zeggen had.  

Ernstig sprak hij: Koning, u mag uw kostbare geschenken houden, of ze aan een 

ander geven. Maar ik zal de woorden voor u lezen en u zeggen wat er staat. 

Luister koning, de allerhoogste God gaf uw vader grote macht en eer. Daardoor 

werd hij heel machtig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Koning, u mag uw kostbare geschenken houden.’ 

 

Alle volken op deze wereld hadden respect voor uw vader. Als hij iemand wilde 

doden, dan deed hij dat. En als hij iemand in leven wilde laten, dan deed hij dat. 

Maar op een dag werd uw vader te trots. Hij vond zichzelf belangrijker dan 

iedereen. Daarom mocht hij geen koning meer zijn. Hij werd als een dier gelijk 
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en de mensen hadden geen respect meer voor hem. Hij at gras als een koe en lag 

’s nachts buiten in de kou. Dat duurde zeven jaar. Toen moest hij toegeven dat 

de allerhoogste God macht heeft over alle koningen. God beslist wie koning is. 

U, o koning Belsassar, hoewel u dit allemaal wist, u vond u zelf belangrijker dan 

de God van Juda, want u heeft zijn bekers uit de tempel gehaald en er wijn uit 

gedronken. De goden door mensen gemaakt van hout en steen heeft u geprezen 

en geëerd, maar de God die u het leven heeft gegeven, vond u niet belangrijk. 

En het is juist die God, die deze woorden op de muur heeft geschreven.  

Dit zijn de vier woorden: Mené, mené, tékel, ûfarsin.  Dat betekent: geteld, 

geteld, gewogen en te licht bevonden.  

 

Mené: uw dagen zijn geteld en God heeft er een eind aan gemaakt. 

Tékel: Hij heeft u gewogen en u ben te licht bevonden. 

Ufarsin: uw koninkrijk is gebroken en aan de vijand gegeven.’ 

 

Meer had Daniël niet te zeggen. Eens had hij koning Nebukadnezar 

gewaarschuwd om te stoppen met alle verkeerde dingen die hij deed. Maar voor 

koning Belsassar die de Heer op dit feest getergd had, was geen genade meer. 

Zijn dagen waren geteld, zijn daden gewogen en zijn koninkrijk gebroken. Nu 

moest hij zelf maar weten, wat hij met deze boodschap wilde doen. Ook al zou 

hij nu zijn kleren scheuren en in zak en as gaan zitten ten teken van spijt, het zou 

niet meer helpen. 

Maar koning Belsassar dacht er niet aan om zich te vernederen en schuld te 

bekennen. Nu hij de woorden op de muur kende, was het net alsof het niet zo erg 

meer was. Het kon immers nog meevallen: die God uit Juda woonde zo ver weg. 

Wat had die nu te maken met zijn oorlog tegen de Meden en Perzen? Vanavond 

was het feest en de wijn in die gouden bekers smaakte voortreffelijk! 

Maar wat Daniël gedaan had was een knap stukje werk en daar zou hij voor 

beloond worden! 

 

Belsassar ging staan en gaf een teken aan zijn dienaren. Die trokken Daniël een 

prachtige purperen mantel aan en hingen een zware gouden ketting om zijn hals 

en voor alle gasten riepen ze uit dat Daniël nu de derde heerser was in het 

koninkrijk van Babel. 

Daniël was er niet blij mee. Hij was een profeet des Heren en dan telt geen goud 

en eer van een koning. En wat stelde nu de eer voor van een koninkrijk dat op 

instorten stond? Deze eerbewijzen was voor Daniël een teken dat de koning zijn 

woorden in de wind sloeg en hem niet geloofde. En dat is het ergste wat een 

mens een profeet aan kan doen…. 

 

In de ochtendgloren van diezelfde nacht braken de Perzen en de Meden door de 

laatste verdedigingslinie heen en vielen het paleis van koning Belsassar binnen. 

In een wild gevecht in de straten van Babel werd de koning gedood.  
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Uit zijn wonden liep het bloed, net zo rood en donker als de wijn in Gods 

gouden bekers…. 

 

 


