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De hand op de muur
‘Er staan vier
woorden:
“Menee,
menee, tekeel,
oefarsien”.
Die woorden
hebben allemaal
een betekenis.’
Daniël 5:25-26

GEHEIMTAAL?
Menee, tekeel oefarsien: de woorden die de koning ziet
verschijnen, lijken wel geheimtaal. Maar in de eerste plaats
Het boek Daniël is niet alleen bijzonder omdat er spannende
zijn het gewoon tekens voor verschillende geldstukken,
verhalen in staan. Het is ook voor een deel geschreven in een
net zoals wij nu het euroteken of het dollarteken kennen.
andere taal dan de rest van het Oude Testament. Bijna het hele Oude
In de tweede plaats kunnen de tekens gelezen worden als
Testament is in het Hebreeuws geschreven, maar Daniël 2:4-7:28
Aramese woorden. Dan betekenen ze: geteld, gewogen
is in het Aramees geschreven. Het Aramees kun je vergelijken met
en verdeeld. Daniël legt uit wat hiermee bedoeld wordt.
het Engels in onze tijd: heel veel mensen uit verschillende landen
God heeft de dagen van Belsassars koningschap geteld
spraken het. In de tijd van Jezus spraken de mensen in Israël zelfs
(menee = geteld). Dat wil zeggen dat Belsassars regering
waarschijnlijk beter Aramees dan Hebreeuws!
zal ophouden, omdat hij als koning niet goed genoeg was:
hij is gewogen (tekeel) in de betekenis van: beoordeeld.
Belsassars koninkrijk zal in verschillende delen aan
anderen worden gegeven (oefarsien = verdeeld).
Wat heb je nodig?
Wat heb je nodig?
* een doorzichtig recht glas * water
* een doorzichtig recht glas * water
* twee velletjes A5-papier * een zwarte
* tweestift
velletjes A5-papier * een zwarte stift
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Vul het glas met water tot één centimeter
onder
de rand.
Vouw een velletje A5-papier
WAT
VERSCHIJNT
een keer in de breedte dubbel.
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letters
over.
Nu tekeel
staat het
in spiegelbeeld.
Vouw het bovenste gedeelte eroverheen.

Houd
het glas.
Draaihet
hetspiegelbeeld
papiertje omachter
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de
De afstand
hethet
glas
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letters
over.tussen
Nu staat
in spiegelbeeld.
moet ongeveer tien centimeter zijn.

Houd het spiegelbeeld achter het glas.
De afstand tussen het glas en het papier
moet ongeveer tien centimeter zijn.

DAAR?

Koning Belsassar ziet
vreemde tekens, die
een betekenis blijken te
hebben. Met dit proefje
zie je hoe vreemde
tekens leesbaar worden.

Kun je nu lezen wat je geschreven hebt?
Bedenk nu zelf een zin en doe het proefje
nog een keer met het andere velletje papier.
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