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Bel en die draak 

Die boek van Bel en die draak [in Daniel] 

Die geskiedenis van die vernietiging van Bel en die draak, 

Sny vanaf die einde van Daniel. 

{1:1} en koning Astyages is ingesamel om sy vaders, en 

Cyrus van Persië wat sy Koninkryk ontvang. 

{1:2} en Daniel conversed met die koning, en was 

vereer bo al sy vriende. 

{1:3} nou die vroeë het jy sal, genaamd Bel, en daar 

was bestee op hom elke dag twaalf groot maatreëls van 

fyn meel, en veertig skape, en ses vaartuie van wyn. 

{1:4} en die koning het dit aanbid en het daaglikse mal oor 

dit: maar Daniel het sy eie God aanbid. En die koning het gesê: 

vir hom: waarom dost nie u aanbid Bel? 

{1:5} wat geantwoord en gesê, want ek mag aanbid nie; 

afgod gemaak met hande, maar die lewende God wat geskep 
het 

die hemel en die aarde, en het soewereiniteit oor alle vlees. 



{1:6} toe het die koning vir hom gesê, Thinkest u nie wat 

Bel is 'n lewende God? seest u nie hoe baie hy eateth en 

drinketh elke dag? 

{1:7} dan Daniel geglimlag en gesê, O koning, word nie 

mislei: Dis maar klei binne, en brons sonder, en 

het nooit eet, of drink enige ding. 

{1:8} sodat die koning was wroth, en roep vir sy priesters, 

en sê vir hulle, as julle my nie wat dit is wat sê: 

devoureth hierdie uitgawes, jy dan sal doodgaan. 

{1:9} maar as julle kan sertifiseer my daardie Bel devoureth 
hulle, 

toe Daniel sal sterf: want hy het blasphemy teen gepraat 

Bel. En Daniël vir die koning gesê het laat dit wees volgens die 

laat u woord. 

{1:10} nou die priesters van Bel was threescore en tien, 

langs hul vrouens en kinders. En die koning het saam met 

Daniel in die tempel van Bel. 

{1:11} so Bel se priesters gesê: kyk, ons gaan: maar u, O 

King, stel op die vleis, maak gereed die wyn en skakel die 

deur vinnig en verseël dit met jou eie signet; 



{1:12} en morrow wanneer u vra in, indien u 

findest nie dat Bel op al geëet het, sal ons dood ly: 

of anders Daniel, wat speaketh valslik teen ons. 

{1:13} en hulle beskou dit bietjie: vir onder die tafel hulle 

'n privy ingang, waardeur hulle ingeskryf in gemaak het 

voortdurend, en verbruik daardie dinge. 

{1:14} sodat wanneer hulle was weg heen, die koning stel vleis 

voor Bel. Nou het Daniel beveel sy bediendes te 

bring as, en diegene wat hulle strewed regdeur al die 

tempel in die teenwoordigheid van die koning alleen: dan het 
hulle uit, 

maak die deur toe en verseël dit met die koning se signet, en 

so vertrek. 

{1:15} nou in die nag gekom het die priesters met hul vrouens 

en kinders, as hulle was snuf te doen, en het geëet en 

drinck op almal. 

{1:16} in die oggend betime die koning ontstaan, en Daniel 

met hom. 

{1:17} en die koning gesê: Daniël, is die hele seëls? 

En hy het gesê, Ja, O koning, hulle hele. 



{1:18} en sodra hy die naweek, die koning het geopen 

op die tafel gekyk, en roep met 'n harde stem, groot kuns 

u, O Bel, en Kerkvaders geen bedrog glad is. 

{1:19} dan gelag Daniel en gehou die koning dat hy 

moet nie gaan, en gesê, kyk nou die sypaadjie, en 

Merk wel wie se voetspore is hierdie. 

{1:20} en die koning het gesê: ek sien die voetspore van mans, 

vroue, en kinders. En dan die koning was kwaad, 

{1:21} en het die priesters met hul vrouens en kinders, 

wat shewed hom die gemakshuisie deure, waar hulle inkom, en 

verteer sulke dinge soos was op die tafel. 

{1:22} dus die koning het hulle geantwoord en Bel 

in Daniel se krag, het wat hom en sy tempel vernietig. 

{1:23} en in daardie dieselfde plek daar was 'n groot draak 

wat hulle van Babilon aanbid. 

{1:24} en die koning gesê: Daniël, verwelk u ook sê 

Dis van brons? LO, hy liveth, hy eateth en drinketh; 

u canst nie sê dat hy geen lewende god: dus 

aanbid hom. 

{1:25} dan Daniël vir die koning gesê, ek sal aanbid die 



My God Lord: want hy is die lewende God. 

{1:26} maar gee my verlof, O koning, en ek sal dit slaan 

draak sonder swaard of personeel. Die koning het gesê: ek gee 
jou 

verlaat. 

{1:27} dan Daniel het toonhoogte, en vet en hare, en het 

seethe hulle saam, en gemaak knoppe daarvan: dit hy sit in 

die draak se mond, en so die draak bars in sunder: en 

Daniel gesê, Lo, hierdie is die gode wat julle aanbid. 

{1:28} wanneer hulle van Babilon gehoor dat hulle het groot 

wees, en conspired teen die koning, sê, die 

King is 'n Jood geword en hy het Bel vernietig, hy het 

die draak weggeroof, en sit die priesters om te dood. 

{1:29} sodat hulle gekom om die koning en sê: verlos ons 

Daniel, of anders ons sal jou en jou huis vernietig. 

{1:30} nou wanneer die koning gesien het dat hulle hom gedruk 

seer, word ingeperk, hy gelewer Daniel vir hulle: 

{1:31} wat hom in die leeus se den uitbring: waar was hy ses 

dae. 

{1:32} en in die den daar was sewe leeus, en hulle 



gegee het hulle elke dag twee carcases, en twee skape: 

wat dan was nie gegee om hulle, na die voorneme wat hulle 
dalk 

verslind Daniel. 

{1:33} nou daar was in die Jodedom 'n profeet genoem 

Habbacuc, wat pottage gemaak het, en het brood gebreek 

'n bak, en was gaan in die veld, om dit te bring die 

reapers. 

{1:34} maar die engel van die Here gaan vir Habbacuc gesê het, 

Bel en die draak bladsy 646 

dra die aandete wat u maaksel in Babilon: Daniel, 

wat is in die leeus se den. 

{1:35} en Habbacuc sê, Here, het ek nooit gesien Babilon; 

nóg ek weet waar die den is. 

{1:36} dan die engel van die Here het hom deur die kroon, 

en kaal hom deur die hare van sy hoof, en deur die 

vehemency van sy gees stel hom in Babilon oor die den. 

{1:37} en Habbacuc roep en sê: O Daniel, Daniel, 

neem die dinee, wat, God het jou gestuur. 

{1:38} en Daniel gesê, u maaksel Onthou my, O 



God: nóg maaksel u verlaat hulle wat soek jou en liefde 

Miskien kon 

{1:39} sodat Daniël ontstaan, en het geëet: en die engel van die 

Here stel Habbacuc in sy eie plek toe, weer onmiddellik. 

{1:40} op die sewende dag het die koning bewail 

Daniel: en toe hy by die den, hy gelyk het in, en 

kyk, Daniel was sit. 

{1:41} gehuil toe die koning met 'n harde stem gesê: 

Groot kuns Here, die God van Daniël, en daar is geen ander 
langs 

Miskien kon 

{1:42} en hy het hom uit en gooi daardie was die 

oorsaak van sy vernietiging in die den: en hulle was 

devoured in 'n oomblik voor sy gesig. 
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