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Daniël 5 
Startzondag, zondag 16 september 2018, Heusden,  
 
Gemeente van Christus, 
Waar is Nebukadnessar? 
Wie is Belsasar? 
 
De Perzen staan in 539, kort na de dood van Nebukadnessar, aan de 
poorten van Babel. Babel loop op zijn laatste benen. De oude koning 
Nebukadnessar, die door schade en schande steeds wijzer was geworden, is 
overleden.  
Geschiedenisbronnen leren ons dat Babel op dat moment twee koningen 
kent. De ene, Nabonidus, die ook naast Nebukadnessar koning was, verkeert 
in het buitenland.   
De ander, Belsassar, is de biologische zoon van Nabonidus, maar hij noemt 
zich ook een zoon van wijlen vadertje Nebukadnessar.  
In plaats van op zijn hoede te zijn, neemt de jonge Belsassar het ervan. we 
lezen hoe hij een gigantisch feest, dat neerkomt op een gigantisch  
drankgelag aanricht. Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn 
duizend machthebbers een groot feestmal aan, en in gezelschap van deze 
machthebbers dronk hij wijn. De vrouwen zijn nog niet eens niet 
meegerekend. Wein, Weib und Gesang. Als de alcohol zijn werk doet, krijgt 
Belsassar een leuk idee. Hij laat de gouden en zilveren bekers die zijn vader 
Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen te voorschijn 
halen. Lekker drinken uit dat heilige tempelgerei! Lachen man, al die joodse 
bekers! Het is heiligschennis, maar wat maakt het uit, we zijn jong en we 
nemen er nog een. Na ons de zondvloed. 
Vers  4. Ze dronken wijn en prezen hun eigen goden van goud en zilver, van 
brons, ijzer hout en steen. Lachen man! 
 
Vers 5. Maar terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand 
die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, en 
de schrijvende hand was goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok 
bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten.  
Langzaam vormen zich woorden, in het Aramees, de belangrijkste rijkstaal, 
toch begrijpt niemand wat er staat. Het is een teken aan de wand. En de 
jonge, halfdronken koning krijgt het knap benauwd van die graffiti.   
Belsassar belooft een rijke beloning voor wie de woorden kan lezen en 
verklaren. 
Dan komt Daniël in beeld. Eerder legde hij  de dromen uit van wijlen 
Nebukadnessar, en nu wil en kan hij dit teken aan de wand verklaren voor 
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koning belsassar. Gratis en voor niets. Daniël hoeft er geen beloning voor, 
hij doet het pro Deo  - voor God. 
Wat betekenen die woorden die een hand op de muur schreef?    
 

mene mene tekel ufarsin.  
 
Dat is Aramees voor gewichteenheden. Vrij vertaald:  
 

een kilo, een kilo, een gram en een halve kilo.  
 
De kilo wijst naar koningen Nebukadnessar en Nabonidus,  die 
‘zwaargewichten’ waren.  
De gram wijst naar de jonge koning Belassar die een lichtgewicht is, een 
windbuil, een nitwit die een groot feest organiseert terwijl het Perzische 
leger voor de poorten van Babel staat.  
De halve kilo verwijst naar het Babylonische rijk dat binnenkort in twee 
halve rijken uiteen zal vallen.   
Maar Daniël gaat in zijn uitleg nog een stap verder. Het aramees wordt 
geschreven zonder klinkers. De klinkers moet de lezer zelf inbrengen. En 
als je andere klinkers inbrengt, dan kan ook de betekenis van de woorden 
veranderen.  Vrglk: kijken en koken en keken en keuken en kaken enz..   
Daniël speelt in zijn uitleg met verschillende mogelijkheden, en zo komt hij 
op ene tweede betekenis uit:  
 

mene – (uw dagen zijn) geteld    

tekel  -  (u bent) te licht bevonden,  

ufarsin   -  (uw rijk) wordt verdeeld    
 
En in het word ufarsin kunnen we trouwens ook het woord Perzen lezen.. 
Het Babylonische rijk zal na 539 namelijk worden verdeeld tussen de 
Meden en de Perzen.  
 
Daniël geeft dus een confronterende uitleg van het ‘teken aan de wand’ in 
de feestzaal van het paleis. Het bizarre is dat koning Belsassar er totaal niet 
mee zit dat hij gewogen is en te licht bevonden. Belsassar feest rustig door. 
Na ons de zondvloed. Lachen man! 
Balsassar doet niets met het teken aan de wand. En dus zal het niets meer 
worden met koning Balsassar.  
Daniël 5: 30 - Diezelfde nacht werd Balsassar, de koningg van de Chaldeeën 
gedood. 



 3 

Daniël 6: 1 -  Darius, de Mediër (bondgenoot van de Perzen) verkreeg het 
koningschap. Zijn koningschap  zal meer gewicht in de schaal leggen dan dat 
van Belsassar.  
 
Hoe gaan wij om met de tekenen aan de wand om ons heen?  
Ze zijn echt overal om ons heen, tekenen aan de wand, voortekenen, 
waarschuwingen, richtingwijzers.  Maar zien we ze? Leggen we ze uit? 
Aanvaarden we de consequenties? Of kijken we ervan weg, net als koning 
Balsassa? Na ons de zondvloed! Lachen man!  
 
Ik heb zomaar een paar van die tekenen aan de wand uit onze tijd voor u bij 
elkaar gezocht.  
 

 
Wat zegt dit beeld, dit teken?  
Schandalige verwaarlozing van het gras? Moeten we de tuinpolitie bellen? 
Of: Kwijst het ons op klimaatverandering. Waar we iets aan moeten doen. 
Waar we een prijs voor moeten betalen, willen we de schepping als een 
beetje netjes aan onze kinderen door willen geven  
 
(Foto van een mok met daarop de tekst Super Moe) 
 
Wat zegt dit beeld, dit teken?  
Dagblad Trouw kopt deze week: Alle schoolpleinmoeders zijn moe.  
Jonge moeders zijn niet lui, maar ze moeten zoveel ballen in de lucht 
houden: kinderen opvoeden, baan, huishouden, leuke partner zijn, sporten 
(want je wilt gezond blijven), aandacht voor familie en vrienden. En dan 
vraagt de school, of de kerk ook nog of ze vrijwilligerswerk willen doen...  
Overbelasten we elkaar niet?  Hebben moeders – en vaders – nog wel tijd 
voor het belangrijkste: hun kinderen?  
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Wat zegt dit beeld, dit teken?  
Het is natuurlijk mooi dat er zoveel kansen zijn om je tegenwoordig te 
ontplooien. Maar er Moet ook wel heel erg veel: succesvol zijn, authentiek 
zijn, mee kunnen doen, je tijd kunnen indelen, weten wat je wilt,  een 
betaalbare starterswoning op de kop tikken.   
Steeds meer jongeren krijgen een burn-out – Vinden we het normaal dat 
studenten al ten onder gaan aan de hoge eisen? Vinden we het normaal dat 
jongeren in hun eerste baan een burn-out krijgen? Of wordt het tijd dat we 
onze jongeren leren dat ze niet alles moeten kunnen , en niet altijd hard 
hoeven rennen.  
 
(Foto van appende jongeren die elkaar niet aankijken) 
 
Wat zegt dit beeld, dit teken?  
Niet dat iedereen vroeger beter communiceerde.  Maar soms rijd je langs de 
Kromme Nol en iedereen bij het bushokje staart maar op zijn mobieltje. 
(Zijn ze aan het bidden?) Ze zouden ook elkaar aan kunnen kijken, met 
elkaar kunnen praten. En dan verdwalen we steeds meer in een virtuele 
werkelijkheid die met de echte werkelijkheid niets meer te maken heeft.  
wat is het eerste wat jongeren doen als ze wakker worden: naar hun 
mobieltje grijpen. Wat blijft er nog van onze SAMEN-leving over?    
  

 

 
Wat zegt dit beeld, dit teken?  
Wat zegt dit beeld van de gesloten Gereformeerde Kerk in de 
Gasthuisstraat?  
Of van de Katholieke Kerk aan het Burchtoplein die te koop staat?  

 
Twee van de vier keken in de Vesting zijn al gesloten. En soms krijg ik het 
idee dat er amper iemand is die dat erg vind. Wat zegt dit beeld anders dan 
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dat er steeds minder ruimte is en aandacht voor God? Voor de God die 
inbreekt in de bubbel van ons individualistische leven, voor de God die ons 
wijst op elkaar, en op dat wat groter is dan wijzelf...  Wordt onze 
samenleving er werkelijk beter van, als de ene na de andere kerk dichtgaat? 
Of zijn die gesloten kerken tekenen aan de wand? 

 
Allemaal tekenen aan de wand. 
Voor wie ogen heeft om te zien, en oren om te horen. 
In het nieuwe seizoen willen wij als gemeente aan de hand van de Bijbel 
onze ogen en oren open houden zodat we zien en horen wat de tekenen van 
onze tijd te zeggen hebben. En wat daarvan de consequenties zijn voor ons 
doen en laten in ons persoonlijke leven, en in de samenleving.  Niet dat we 
die samenleving  wel even veranderen. Maar we willen ook niet zijn als die 
lichtgewicht-koning Besassar, die gewoon rustig doorging met zich 
bezatten. Lachen man..  
 
Wanneer we onze ogen en oren gelovig openhouden, zullen we ook 
positieve tekenen aan de wand zien! Bijvoorbeeld:  
 

 
Wat zegt dit beeld ons?  
Die prachtige foto’s aan de muren zijn ook tekenen aan de wand. Die 
gezichten zeggen: Wij zijn Heusden! Wij zijn er ook, mensen die hier wonen 
en werken en liefhebben. Mensen die ons aankijken en niet op een 
mobieltje staren! Gewone, bijzondere mensen die iets met elkaar hebben, 
die samen iets moois willen maken van de samenleving. Al die foto’s aan de 
muren zijn positieve, hoopgevende tekenen aan de wand!  
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En wat zegt dit beeld ons?  
Dit bordje is ook een teken aan de wand, een hoopvol teken aan de wand.  
Het zegt ons: hij doet nog altijd dienst, de mooie Catharijnekerk.  
En wij zijn er nog altijd, als gemeente van Christus die zich iedere week 
opnieuw voedt met geloof, hoop en liefde..  
En vandaag veranderen we kerktuin in een feesttuin, waar we elkaar gaan 
ontmoeten en samen gaan eten. Als we straks buiten zitten te eten, vormen 
wij een levend teken aan de wand, dat zegt: Wij hebben wat met elkaar! 
Want wij zijn kinderen van één Vader, van de ene God. En dat mag gezien 
worden.     
 
Tot slot een bijzondere foto, een bijzonder Teken aan de Wand:  
 

 
 
Deze foto is genomen in de oosters-orthodoxe kerk van het klooster van 
Chevetogne, in de Belgische Ardennen.   
Een van de monniken legde mij ooit uit (en dat maakte veel indruk op mij!): 
‘Als je in een oosters-orthodoxe kerk binnenkomt, dan doe je eigenlijk al 
een stap in de hemel. Vandaar al die iconen en fresco’s overal, vandaar al 
die geschilderde heiligen uit de bijbel en de kerkgeschiedenis. Je stapt als 
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mens als het ware de hemel binnen. Samen, hemel en aarde, vieren we hier 
de hemelse liturgie. Na de dienst ga je dan de wereld weer in.  
Alleen op manshoogte zijn geen heiligen geschilderd. Die lege plekken 
worden ingenomen door de gelovigen, die de levende heiligen zijn. Die lege 
plekken worden ingenomen door mensen als u en ik...’   
 
Wij hebben geen kerk vol geschilderde heiligen. Ook geen kerk vol heilige 
bonen. Maar als gemeente zijn wij ook in het seizoen 2018-2019 geroepen 
een gemeenschap van heiligen te zijn. Een levend teken aan de wand. Wij 
zijn geroepen om als levende tekenen van geloof, hoop en liefde in de 
wereld te staan. Naast elkaar. En met God.  
Ja, God heeft ook ons hier in Heusden en omgeving een grote en eervolle 
taak toebedeeld!    
Amen. 
 
 


