
 

Vertelschets 19.4: Daniël veroordeelt de koning 
 
Beginzin 
Met een grote lach op zijn gezicht kijkt Belsazar om zich heen. Wat een prachtig feest! In zijn hand 
heeft hij zijn drinkbeker vast. Hij zet hem aan zijn lippen en drinkt van de wijn. Hmm… Heerlijk! De 
ogen van de koning gaan door de zaal heen. Ineens bedenkt hij een plan. Hij roept zijn knechten bij 
zich. 
 
Belsazar viert feest 

 Belsazar stuurt zijn knechten weg om iets heel moois te halen. Alle zilveren en gouden 
vaten uit de tempel van Jeruzalem moeten ze meenemen. De koning grijnst. Nu komt de 
buit uit deze tempel eindelijk van pas.  

 Ondertussen is de stad omsingelt door het vijandige leger van de Perzen. Maar daar maakt 
Belsazar zich niet druk om. Hij vertrouwt op de sterk muren van de stad en op de grote 
voorraad eten en drinken die hij heeft. 

 In de feestzaal zijn alle vorsten en stadhouders van Belsazars rijk aanwezig, samen met zijn 
vrouwen en bijwijven. 

 Zou Belsazar niet gevoeld hebben dat hij op dit onheilige feest spot met de heilige God? 
Houd jij rekening met Gods heiligheid? Hoe ga jij om met je Bijbel en houd jij je plaats netjes 
als je op zondag in de kerk zit? 

 Met de tempelbekers in de hand drinken de gasten op de afgoden. 
 
Het schrift op de wand 

 Plotseling verschijnt op de wand tegenover de koning een losse hand die iets onleesbaars 
schrijft. 

 Koning Belsazar schrikt! Zijn gezicht verschiet van kleur en zijn knieën knikken. Zijn slechte 
geweten spreekt. Hij voelt wel aan dat hij weinig goeds kan verwachten. 

 Heb jij ook weleens dat je geweten spreekt als je iets verkeerds hebt gedaan? Het is genade 
van de Heere als Hij ons geweten laat spreken. Zoek Hem op om je zonden te belijden. 
Koning Belsazar zoekt ook hulp, maar niet bij God. 

 Koning Belsazar laat de wijzen (waarzeggers en sterrenkijkers) roepen om deze boodschap 
van de goden te vertalen en uit te leggen. Als beloning zullen ze een purperen kleed en een 
gouden ketting krijgen en ze mogen Koning zijn over een derde deel van Babel!   

 De koning wordt nog banger als niemand van de wijzen de woorden kan lezen.  
 
De komst van Daniel 

 De koningin-moeder (vrouw van een vorige koning) hoort wat er is gebeurt. Zij kent 
iemand die ‘de geest der heilige goden’ heeft en vroeger de dromen uitlegde van koning 
Nebukadnezar. Die man kan vast uitleggen wat er op de wand staat. 

 De koning laat Daniel komen en belooft hem dezelfde beloning als hij zijn wijzen deed. 

 Daniel weigert de beloning en de eer. Hij is alleen gekomen om Gods boodschap over te 
brengen aan de koning. 



 

 Daniel wijst de koning op de geschiedenis van Nebukadnezar die om zijn hoogmoed 
vernederd werd en als een dier in de wei moest lopen. Je kent dit verhaal vast wel. Belsazar 
kende dit verhaal ook maar heeft zich niet vernederd. En jij? Vind jij het ook moeilijk om 
nederig, de minste te zijn? (Gebruik een voorbeeld uit het leven van een kind om dit 
concreet te maken voor je luisteraars.) Voel jij jezelf belangrijker dan anderen, zelfs 
belangrijker dan God? Belsazar is zelfs zo hoogmoedig geworden dat hij denkt het 
tempelgerei te kunnen gebruiken tijdens zijn feest waarop hij de afgoden van hout en 
steen eert. Daarom verschijnt deze hand. 
 

Uitleg van de schrift 

 Daniel vertelt wat de woorden betekenen: 
o Mene: de dagen van uw koninkrijk zijn geteld, er komt een einde aan. 
o Tekel: God  heeft u als het ware op een weegschaal gezet en u bent gewogen maar 

te licht bevonden. 
o Upharsin: Het rijk van Belsazar zal gebroken en verdeeld worden. God heeft uw 

Koninkrijk aan de Meden en Perzen gegeven. 

 Hoor je de boodschap? De koning is gewogen en te licht bevonden. God gaat hem straffen. 
Als de Heere jou op Zijn weegschaal zou zetten wat zou Hij dan te zeggen hebben? Dien jij 
de Heere? Dan weeg je genoeg in Zijn weegschaal. Dien jij de Heere niet? Dan ben je ook te 
licht bevonden! 

 De koning is opgelucht en blij dat hij de uitleg weet. Ondanks de waarschuwingen 
vernedert Belsazar zich niet voor de Heere. Hij heeft geen spijt of berouw. 

 Daniel krijgt, ondanks zijn weigering, toch de beloofde beloning van Belsazar. 

 Die nacht blijkt dat het schrift op de wand de laatste waarschuwing was voor Belsazar. De 
stad wordt door de vijanden ingenomen en Belsazar wordt gedood. 

 
Slotzin  
De hoogmoedige koning van Babel moet nu voor God verschijnen. Nu zal hij moeten erkennen dat 
niet hij maar God de Koning der Koningen is. Erken jij dat ook? 
 


