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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie op deze wijze te mogen ontmoeten. Deze week 
zijn we begonnen in het boek Daniël. Daarom volgt hier eerst een korte introductie op het 
Bijbelboek.  
 
Algemeen, ter introductie van dit Bijbelboek 
We moeten het boek plaatsen na de wegvoering van het 2-stammenrijk naar Babel. Daniël 
heeft het boek waarschijnlijk zo rond 530 voor Chr. geschreven.  
 
Het boek Daniël valt in twee delen uiteen, te weten hoofdstuk 1 – 6. Deze hoofdstukken 
gaan over de gebeurtenissen in het leven van Daniël en zijn vrienden, Hanánja, Mísaël en 
Azárja. De hoofdstukken 7 – 12 bevatten visioenen die betrekking hebben op de eindtijd.  
 
Als we het Bijbelboek Daniël lezen dan valt ons op dat de soevereiniteit van God, de 
hoofdboodschap van dit Bijbelboek is. Wat wil dat zeggen? Nou, God regeert, Hij beslist, Hij 
doet wat Hij wil naar Zijn welbehagen. Zijn behagen om wel te doen. Hij is daarvoor geen 
verantwoording verschuldigd aan ons mensen. Hij hoeft geen uitleg te geven over Zijn 
daden. Hij is volkomen vrij in wat Hij doet. Daarom is Hij God. Het loopt Hem niet uit de 
hand, al glipt het ons alles uit de vingers. Dat is een grote troost.  
 
Tot slot dit Bijbelboek draagt de naam van de schrijver ervan, namelijk Daniël. Zijn naam 
betekent: God is Rechter. Ook daar is dit boek uit de Bijbel vol van. Dat zullen we komende 
weken bij leven en welzijn zien.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Wat als eerste opvalt is dat God de zonde niet ongestraft laat. (1:1 en 2) Want jaren na het 
10-stammenrijk wordt ook het 2-stammenrijk weggevoerd in ballingschap. God heeft lang 
gewaarschuwd bij monde van de profeten. Maar het volk, Zijn volk, het verbondsvolk wilde 
God niet gehoorzamen. Ze verkozen de afgoden. Daarmee keerden ze zich van de Heere af. 
Dat laat God niet ongestraft, al is Hij heel lang lankmoedig, geduldig geweest met het volk.  
 
Wat ten tweede opvalt is dat de Heere Daniël genade en barmhartigheid in de ogen van de 
overste van de kamerlingen gaf. (1:9) Dat is opmerkelijk. Er staat niet dat Daniël genade en 
barmhartigheid had, maar dat de Heere Daniël genade en barmhartigheid in de ogen van de 
overste van de kamerlingen gaf. We zouden kunnen zeggen dat hij, die overste, Daniël met 
mildheid aanzag, hij was hem gunstig gezind. Dat gaf de ruimte om toch niet van het eten 
van de koning te hoeven eten. De Heere zorgde voor Daniël en zijn vrienden. Hij denkt aan 
hen wanneer hun geweten in het nauw komt. Hij schenkt hen hulp, Hij redt hen keer op 
keer.  
 
Ten derde valt Gods voorzienigheid over Daniël en zijn vrienden op. De Heere ervoor zorgde 
dat ze op eenvoudig eten, te weten wat groente en water, er veel gezonder uitzagen dan de 
anderen! (1:12, 15) Maar ook dat God het onderwijs, al bevatte dat veel heidense 
wijsheden, zegende. Ze waren 10 keer wijzer dan alle anderen. God voorziet, in die weg 
plaatst hij deze jonge, Godvrezende prinsen aan een heidens hof. Maar ook zijn Daniël en 



zijn vrienden bijvoorbeeld niet aan het hof als de eerste tovenaars e.d. gedood worden 
omdat ze de droom niet weten te vertellen, laat staan uit te leggen. (2:13)  
 
Ten vierde valt op dat God aan de Zijnen, als Hem dat behaagt, bekend maakt wat nodig is. 
En dat Hij dat doet op het gebed. (2:19) Hij is daarmee een Hoorder van het gebed, maar ook 
de Vérhoorder van het gebed. (2:19) Wat zien we hier ook de grote noodzaak van het gebed, 
het is een krachtig middel in tijden van nood. En niet alleen dan, maar in ons hele leven. 
 
Tot slot zou ik nog willen noemen dat God alles in de hand heeft. Zelfs de grootste heersers 
zijn voor Hem als pionnetjes op een speelbord. Zo eenvoudig je die verschuift, zo eenvoudig 
doet de Heere met hen wat Hij wil. Daniël belijdt het zo krachtig: ‘Hij zet de koningen af en 
bevestigt de koningen.’ (2:21, 37-38) Ja, ook nu nog! Zo is bij Hem de uitslag van de 
verkiezingen, in bijvoorbeeld Amerika, bekend. Als we daar over nadenken, dan staat ons 
verstand met eerbied stil.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Als er iets opvalt dan is het dat we zonder Gods genade niets zijn. Alleen die maakt ons 
standvastig. Een mens zonder genade is overgeleverd aan alleen zichzelf en wat er in zijn of 
haar hart woont. En aan de koning die daar op de troon zit. Aangezien dat bij een mens 
zonder genade de Heere niet is, dan moet dat de duivel wel zijn. Let maar eens op in de 
volgende hoofdstukken wat een mens zonder genade doet en wat Daniël en zijn vrienden 
door genade mogen doen. Een mens zonder God verwacht succes door middel van eten en 
drinken en aardse ofwel heidense wijsheid. (1:4,5 e.v.) Het boek prediker noemt dit 
ijdelheid. Het is lucht, het gaat voorbij. Alleen de vreze des Heeren (kijk eens bij de 
kernwoorden wat dit betekent) blijft tot in eeuwigheid. 
 
Daniël en zijn vrienden wisten dat ze aan de eis van de koning ook niet konden voldoen. 
Maar ze wisten ook dat ze daarvoor ook níet bij mensen te rade moesten gaan. (2:10) Wat 
Nebukadnezar wel deed. Want dit weet God alleen! (2:17-20, 28). Lees de prachtige kant.51 
hierop eens na) Ook weet Daniël dat hij niet de eer en de dank voor het antwoord behoeft te 
krijgen, maar de Heere! (2:20) Dit laat zien dat de mens Daniël Gods eer op het oog heeft. 
Dat is een kenmerk van een kind van God. Wat een voorbeeld! 
 
Wat me ook opviel, Daniël laat het vermoorden de falende tovenaars, wijsgeren e.d. niet 
voortgaan, maar door genade zoekt Hij hun behoud. Hij wilde het doden laten stoppen. 
(2:15) Hij had zo gemakkelijk van hen af kunnen zijn. Ze waren zijn concurrenten. Maar in 
plaats van de dood laat Hij laat hen getuige zijn van Gods werk. (2:25) Opnieuw is Daniël ons 
tot voorbeeld.  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? 
In de introductie werd al genoemd dat in het boek Daniël Gods soevereiniteit centraal staat. 
Zoek dit woord ook eens op in de kernwoordenlijst. In de gelezen gedeelten valt dit thema 
op. Al staat het woord niet in de gelezen tekst, dat wat God doet dat roept dit woord op. Het 
is als het ware een rode draad door het boek Daniël heen. Zo kun je denken aan het feit dat 
God zowel Zijn kinderen als diegenen die daar niet toe behoren laat wegvoeren. Hij is 
daarvoor geen verantwoording aan ons schuldig. Hij doet dat, omdat Hij God is, omdat Hij 
dat mag, kan en wil doen. Zo bepaalt Hij ook wie er wanneer koning, president of 



machthebber is. Dat gaat niet buiten Hem om. Dit wil overigens niet zeggen dat deze 
mensen slechts een pionnetje zijn die God naar Zijn inzicht verzet, alsof deze mensen zelf 
geen verantwoordelijkheid hebben. Ieder mens, jij en ik, we zijn allen verantwoordelijk voor 
wat we doen, al leidt de Heere ons leven. We zijn geen voorgeprogrammeerde robots, maar 
mensen. We hebben verstand gekregen, we kunnen de dingen die we in ons leven 
tegenkomen afwegen tegen Gods Wet, Zijn Woord. Daarom zijn we ook voor 100% 
verantwoordelijk.  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
In Lukas 20:18 vinden we een deel van Daniël 2:34 en 35, met daarbij Jesaja 8:14 en 15. Het 
gaat over de Steen, met een hoofdletter, die iedereen zal verpletteren en vermorzelen, 
waarop Hij valt. Jezus spreekt hier over Zichzelf. Ieder die Hem ongehoorzaam is zal dit 
vreselijke lot treffen. Nou, volgens mij is daar ook het boek Daniël vol van. 
 
Ook moest ik denken aan de geschiedenis van Jozef, in Genesis 39. Een jongen nog, hooguit 
17 jaar oud. Waarom kon hij staande blijven in Egypte, ver van zijn ouderlijk huis vandaan, 
tijdens de verschrikkelijke verleiding door de vrouw van Potifar, het onrecht hem 
aangedaan, het vergeten zijn? Wel, er staat verschillende keren heel opvallend in Genesis 
39, en de Heere was met hem. Daarom! Daniël en zijn vrienden moeten ongeveer 14 jaar 
geweest zijn toen ze aan het hof van Nebukadnezar kwamen. Op 14-jarige leeftijd werd op 
vreselijke wijze aan hen getrokken door de wereld om hen heen. Ver van huis, vreemd land, 
vreemde godsdienst, aan de afgoden geofferd eten, je leven niet zeker… Maar door Gods 
genade bleven ook zij staande en vielen ze niet voor de verleidingen. 
 
Waar ik ook aan moest denken is Psalm 81:11b, waar we lezen ‘doe uw mond wijd open, en 
Ik zal hem vervullen.’ Bleek dat niet uit de geschiedenissen die je deze week gelezen hebt? 
Maar ook bleek, wat Jakobus (5:16b) schrijft: ‘Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag 
veel.’ Denk eens aan de droom die Nebukadnezar vergeten was, maar God openbaarde deze 
aan Daniël, nadat hij en zijn vrienden de Heere hierom smeekten. 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Er zou hier veel te noemen zijn. Daarom kies ik er 1 thema uit. Het staande blijven in deze 
wereld. Staande blijven zegt u? Waar moet ik dan in staande blijven? Nou, kijk eens naar de 
Daniël en zijn vrienden. Zij bleven staande met én bij de God van Israël. Zijn Wet was in hun 
hart geschreven. God, is hun Koning aan wie zij zich alleen wilden onderwerpen. Ze hadden 
deze God zo lief, dat ze liever hun leven zouden verliezen dan Hem zouden verliezen. Hun 
leven is als het ware samengevat in 1 Timotheüs 4:12 ‘Niemand verachte uw jonkheid; maar 
zijt een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in 
reinheid.’ Maar vraagt iemand, hoe zit dat nu dan, in onze tijd? Waar moet ik door en bij 
staande blijven? Wel, bij dezelfde God van Daniël en zijn vrienden. Dat is de God van je 
Doop. De God die niet alleen om je aandacht vraagt, je tijd, je belangstelling, maar om je 
hele leven! Bij je Doop heeft Hij jou geheiligd, dat wil zeggen apart gezet voor Hem en door 
Hem. Dat legt de verplichting op ons daarnaar te leven. Te leven naar Zijn Woord en Wet. 
Alleen dan is er zegen te verwachten, alleen dan blijven we staande in een steeds gekker 
wordende, ja godonterende en goddeloze wereld! Nee, je bent me al voor, dat kun je niet in 
eigen kracht. Daarom staat er ook in de Bijbel, om al onze uitvluchten ongedaan te maken: 
‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. 



Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal 
opengedaan worden.’ (Mattheüs 7:7 en 8) 
 
Dat was het voor vandaag. Van harte de Zegen van de Heere toegewenst in het bestuderen 
van Zijn Woord. Het levende Woord. 
 
Graag tot de volgende keer! 
 


