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Daniël 12

hoofdstuk 12
1 En het zal komen in de tijd daar, 
terwijl Michaël, de boodschapper, de grote, 
zich gezet hebbend bij de zonen van jouw volk,
daar de “dag van druk” is.
Zodanig als van die, er toen niet (ge)werd 
– zo erg als er niet geweest is als die –
tot die dag daar.

En in de dag daar
zal heel volk “verhoogd” worden,
die zich ingeschreven hebben in het geschrift. 

2 En veel mensen van die slapen in de breedte van de grond
zullen zelf opstaan:
zij die enerzijds tot in altijd-durend leven,
zij die anderszijds tot in beschimping,
zij die anderszijds tot in verstrooiing en altijd-durende schaamte. 

3 En zij die het begrijpen zullen schijnen 
zoals lichtgevers van de Oeranos.
En zij die mijn woorden beheersen
als de sterren van de Oeranos
naar de aioon van de aioon. 

4 En jij, Daniël, omhul de voorschriften 
en verzegel nu zelf als een waarborg het geschrift
tot het “moment van voltooiïng”, “kairos” = cruciaal moment
tot de vele mensen dan gek of razend zullen worden
en de Grond dan gevuld wordt met onrecht!

5 En ik, Daniël, nam toen waar...

LET NU OP!

...twee anderen hadden gestaan:
één aan deze kant van de rivier en één aan die kant. (in eerdere hoofdstukken is deze “rivier”)

6 En ik zei toen 
aan de één die zich met fijn linnen omkleed had,
die boven:

Dus wanneer voltooiïng van die dingen 
die jij aan mij hebt aangekondigd,
van de wonderbaarlijke dingen 
en de reiniging of het reinigingsoffer?     (in eerdere hoofdstukken is deze “reiniging”)



7 En ik hoorde toen van die zich omkleed had,
die dáár boven op het water van de rivier:

Tot het “moment van algehele voltooiïng”. “kairos”

En die verhoogde toen de rechter en de linker (vermoedelijk: linker en rechter hand)
naar de Oeranos en (be)zwoer toen 
de God die leeft tot in de aioon, dat 
de algehele voltooiïng van “handen” of macht
van een vrijlating van een heilig volk
en al deze dingen zullen geheel voltooid worden in
een moment en momenten en een half van een moment. “kairos” 

8 En ik hoorde toen en doordacht toen niet (bij me zelf)
samen met hem dat moment, “kairos”
– na het horen, niet het zelfde als hem denkend –
en ik zei toen:

Meester, wie is de losmaking van dit woord?
En waarvan deze parabelen?

9 En die zei toen aan mij:

Ren weg, Daniël!
omdat de voorschriften zich zelf omhuld hadden 
en zich zelf verzegeld hadden als een waarborg
tot... 
10 ...veel mensen dan beproefd zullen worden 
en dan geheiligd worden.

En de zondaren dan zondigen of doel missen.

En alle zondaren zullen dan echt niet (bij zich zelf) doordenken
en zij die (zelf) doordenken zullen “vasthouden”

11 vanaf dat moment, 
dan zal het offer door iedereen weg gezet worden
en de “gruwel van de verwoesting” 
dan gereed gemaakt worden...
– verwoesting, als: het woest maken en ontvolken –
...om duizend tweehonderd negentig dagen 
te “geven” – zeg: offeren.

12 Gelukkig die standhoudt of blijft bestaan
en die tot in duizend driehonderd vijf en dertig dagen
zal volbrengen. 

13 En jij, loop nu en rust zelf!
Want nog dagen en tijden zijn in de opvulling van voltooiïng.
En laat jij nu zelf rusten
en laat jij nu zelf opstaan 
in de tegenwoordigheid van jouw doxa
tot (in) de voltooiïng van dagen.

Doxa is te vertalen als“glorie”.
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