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Bel en de draak 

Het boek van de Bel en de draak [in Daniel] 

De geschiedenis van de vernietiging van de Bel en de draak, 

Afgesneden van het einde van Daniel. 

{1:1} en koning Astyages werd verzameld tot zijn vaderen, en 

Cyrus van Perzie kreeg zijn Koninkrijk. 

{1:2} en Daniel spraken met de koning, en was 

vereerd vooral zijn vrienden. 

{1:3} nu de Babylons had een afgod, genaamd Bel, en er 

werden uitgegeven op hem elke dag twaalf grote maatregelen 
van 

fijn meel, en veertig schapen, en zes schepen van de wijn. 

{1:4} en de koning het aanbeden en ging dagelijks om te 
aanbidden 

het: maar Daniel zijn eigen God aanbaden. En de koning zeide 

tot hem: waarom dost niet gij aanbidden Bel? 

{1:5} die antwoordde en zeide: want ik kan niet aanbidden 



gemaakt met de handen, maar de levende God, die heeft 
gemaakt idolen 

de hemel en de aarde, en heeft soevereiniteit over alle vlees. 

{1:6} toen zeide de koning hem, denkt gij niet dat 

Bel is een levende God? ziet gij niet hoe veel hij eet en 

drinkt elke dag? 

{1:7} dan Daniel glimlachte, en zei: O koning, niet worden 

bedrogen: want dit maar klei binnen en messing zonder is, en 

nooit eten of drinken van iets. 

{1:8} dus de koning verbolgen, en riep voor zijn priesters was, 

en zei tot hen: als gij mij niet wie dit is dat vertellen 

devoureth deze expences, gij zult sterven. 

{1:9} maar devoureth indien gij mij dat Bel verklaren kunnen 
hen, 

dan sterf Daniel: want hij godslastering tegen heeft gesproken 

Bel. En Daniel zeide tot de koning, laat het worden volgens 

uw woord. 

{1:10} nu de priesters van Bel weerkeren en tien waren, 

Naast hun vrouwen en kinderen. En de koning ging met 

Daniel in de tempel van Bel. 

{1:11} dus Bel de priesters zei, Lo, wij uitgaan: maar gij, O 



koning, ingesteld op het vlees, de wijn klaar te maken en sluit 
het 

deur snelle en verzegel het met uw eigen signet; 

{1:12} en morrow wanneer gij in, als komt gij 

kon niet dat Bel al heeft opgegeten, wij dood zullen lijden: 

óf Daniel, die ten onrechte tegen ons spreekt. 

{1:13} en ze weinig beschouwd het: voor onder de tafel ze 

had gemaakt een ingewijd ingang, waarbij ze ingevuld 

voortdurend, en verbruikt die dingen. 

{1:14} dus toen ze weer verdwenen waren, de koning vlees 

voordat de Bel. Nu had Daniel zijn dienstknechten geboden 

as, en die ging ze in alle brengen de 

tempel in aanwezigheid van de koning alleen: daarna gingen zij 
uit, 

de deur en het verzegeld met de king's signet, en 

zo vertrokken. 

{1:15} nu kwamen in de nacht de priesters met hun vrouwen 

en kinderen, zoals ze gewoon waren te doen, en aten en 

drinck alle. 

{1:16} in de ochtend betime de koning ontstond, en Daniel 

met hem. 



{1:17} en de koning zei, Daniel, zijn de zegels hele? 

En hij zei: Ja, O koning, ze worden hele. 

{1:18} en zodra hij de dour, de koning opende 

de tabel aanschouwde, en riep met luide stem, grote kunst 

gij, O de Bel, en met u helemaal geen bedrog. 

{1:19} dan lachte van Daniel, en hield de koning dat hij 

niet moet gaan, en zei, zie nu de stoep, en 

Mark goed waarvan voetstappen zijn deze. 

{1:20} en de koning zei: ik zie de voetsporen van mannen, 

vrouwen en kinderen. En toen de koning was boos, 

{1:21} en nam de priesters met hun vrouwen en kinderen, 

die Safan hem de privy deuren, waar ze kwamen, en 

verbruikt dergelijke dingen zoals op de tabel. 

{1:22} daarom de koning doodde hen en Bel geleverd 

Daniel's kracht, die hem en zijn tempel verwoest. 

{1:23} en in die dezelfde plaats was er een grote draak, 

die zij van Babylon aanbeden. 

{1:24} en de koning zeide tot Daniel, Wilt gij ook zeggen 

dat dit van koper? Lo, hij leeft, hij eet en drinkt; 

gij kunt niet zeggen dat hij geen levende god: daarom 



aanbidden hem. 

Daniel {1:25} Toen zeide tot de koning, zal ik aanbidden de 

Heer mijn God: want hij de levende God is. 

{1:26} maar geef mij verlof, O koning, en ik zal dit doden 

Dragon zonder zwaard of personeel. De koning zei: ik geef je 

verlaten. 

{1:27} dan Daniel nam worp, en vet, en haar, en heb 

Ziede hen samen, en maakte daarvan brokken: Dit zette hij in 

de draak van mond, en dus de draak barstte in sunder: en 

Daniel zei: Ja, zie, dat dit zijn de goden aanbidt. 

{1:28} toen hoorde ze van Babylon dat zij grote namen 

verontwaardiging en samengespannen tegen de koning, 
zeggende: de 

koning is geworden van een Jood, en hij heeft vernietigd Bel, hij 
heeft 

de Draak gedood, en de priesters ter dood gebracht. 

{1:29} verlos zodat ze aan de koning kwam en zei, ons 

Daniel, of anders wij zal u en uw huis vernietigen. 

{1:30} nu toen de koning zag dat zij hem ingedrukt 

zweer, wordt beperkt, hij leverde Daniel tot hen: 



{1:31} die hem in de leeuwen den geworpen: waar hij zes jaar 
was 

dagen. 

{1:32} en in de studeerkamer waren er zeven leeuwen, en zij 

had gegeven hen elke dag twee karkassen en twee schapen: 

die vervolgens werden niet gegeven aan hen, met de bedoeling 
ze misschien 

Daniel verslinden. 

{1:33} nu er in het jodendom een profeet was, genaamd 

Habbacuc, die had pottage, en had gebroken brood 

een kom, en ging in het veld voor te brengen aan de 

Reapers. 

{1:34} maar de engel des Heren zeide tot Habbacuc, ga, 
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voeren van het diner dat gij naar Babylon tot Daniel, 

Wie is in de leeuwen den. 

{1:35} en Habbacuc zei: heer, ik zag nooit Babylon; 

evenmin weet ik waar de den. 

{1:36} dan de engel van de heer nam hem door de kroon 

en baarde hem door het haar van zijn hoofd, en door de 

vehemency van zijn geest zette hem in Babylon over de den. 



{1:37} en Habbacuc riep, zeggende: O Daniel, Daniel, 

Neem het diner die God u heeft gegeven. 

{1:38} en Daniel zei, gij zijt herinnerde mij, O 

God: noch hast thou achtergelaten ze die thee en liefde 

thee. 

{1:39} dus Daniel ontstond, en aten: en de engel van de 

Heer ingesteld Habbacuc weer onmiddellijk in zijn eigen plaats. 

{1:40} op de zevende dag de koning ging naar bewail 

Daniel: en toen hij kwam naar de den, hij keek in, en 

Zie, Daniel zat. 

{1:41} Toen riep de koning met een luide stem, zeggende: 

Grote kunst Here God van Daniel, en er is geen andere naast 

thee. 

{1:42} en hij trok hem uit, en geworpen die waren de 

de oorzaak van zijn vernietiging in de den: en zij waren 

verslonden dadelijk voor zijn aangezicht. 
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