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Beste luisteraar, fijn dat je meeluistert! 
 
De afgelopen dagen hebben we Daniël 2 vanaf vers 39 t/m hoofdstuk 3 vers 30 gelezen.  
Daar lezen we dat Daniël aan Nebukadnézar de droom heeft uitgelegd. Daarna in hoofdstuk 3 
weigeren de drie vrienden van Daniel te buigen voor het beeld van Nebukadnézar. Als straf moeten 
ze in een hete oven. Ze worden wonderlijk door de HEERE gered. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God?  
Daniël en zijn vrienden vertrouwen op de HEERE en zijn daarmee niet beschaamd uitgekomen. We 
leren hieruit dat de HEERE in moeilijke omstandigheden Zijn kinderen ziet en hoort. Wat is Psalm 46 
bijvoorbeeld een onuitsprekelijke troost voor al Gods kinderen: God is een Toevlucht voor de Zijnen. 
 
Ook leren we uit dit gedeelte dat de HEERE lankmoedig is. En lankmoedig betekent dat de HEERE 
veel geduld heeft, zie ook de uitleg in het aantekeningboekje. De HEERE heeft duidelijk gezegd: Gij 
zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. En wat zijn andere goden? Een afgod is iets 
waar je veel tijd aan besteedt en wat je veel vreugde geeft en wat je absoluut niet wilt missen. Of 
anders gezegd: Alles wat je boven de HEERE liefhebt. Waar heb ik de afgelopen week meer tijd aan 
besteed? Aan dingen van de HEERE of…?  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? Daniël heeft de droom aan Nebukadnezar uitgelegd. Na de 
uitleg zegt Nebukadnezar Het is de waarheid, dat ulieder God een God der goden is. In de eerste 
instantie zouden we zeggen: ‘Dat klinkt goed!’ Maar als we de geschiedenis in hoofdstuk 3 verder 
volgen dan zien we dat deze belijdenis niet voortkomt vanuit een vernieuwd hart. Wellicht is 
Nebukadnezar onder de indruk geweest, maar het heeft geen standgehouden. Herken je dat? Even 
onder de indruk van een sterfgeval of een ziekte bijvoorbeeld, maar er volgde geen ware bekering. 
En daarom leert dit gedeelte ons ook dat er een mooie belijdenis kan zijn zonder het zaligmakende 
geloof. 
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de mens? Voor de zondeval was de HEERE Koning in ons 
hart. Voor de zondeval was er een nauw leven met de HEERE. Door de zondeval hebben we de 
HEERE als Koning verworpen. Er is een vreselijke scheiding gekomen tussen de HEERE en de mens. 
Ik en jij, we zijn in ons hart zelf de koning geworden. Nebukadnezar zegt: ‘Wie is de God Die u uit mijn 
hand verlossen zou?’  Hij gedraagt zich hier als dé koning’, als dé god. Beseffen we dat dit ons ‘doen 
en denken’ is zolang we geen genade kennen? Door bekering moeten we aan deze ‘koning-ik’ sterven 
zodat er in ons hart weer plaats komt voor de HEERE en Zijn dienst. 
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de mens? Uit deze geschiedenis zijn veel lessen te halen 
voor de tijd waarin we leven. In Nederland is er ruimte om je godsdienst te belijden. Je mag best 
christelijk en ernstig zijn, maar je moet wel een paar keer buigen. Wat bedoel ik daarmee? Je moet 
als christen af en toe wel een kleine kniebuiging maken. Een kleine buiging voor de evolutietheorie 
bijvoorbeeld. Of richting je vrienden of vriendinnen even een kleine kniebuiging voor dat filmpje via 
Whatsapp of die ene foto op Instagram. Je voelt op zo’n moment best aan ‘dit gaat te ver’, maar je 
accepteert het toch. Een dominee zei eens: De drie vrienden hadden toch even, bij wijze van spreken, 
kunnen doen alsof ze de veters van hun schoenen aan het strikken waren? Voel je hoe ‘echt’ het is bij 
de vrienden van Daniel?  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? Denk bijvoorbeeld aan de ‘vreze 
des HEEREN’. De drie vrienden dienen de HEERE en gaan niet mee met de massa. Ze laten zich niet 
leiden door wat mensen zeggen en vinden. Na het spelen van de muziek vallen veel mensen tegelijk 
voor het beeld neer. Op zulke momenten is de ‘vreze des HEEREN’ zo nodig, want de ‘vreze des 
HEEREN’ is het geheim om niet meegezogen te worden met de massa van deze wereld. Dit komt 
overeen met hetgeen wat we lezen in Spreuken: en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het 
kwade. In de geschiedenis van Daniël en de drie vrienden lezen we dat het meteen opvalt dat de drie 
vrienden niet buigen voor het beeld. En zo is het nog. Als je door vergeving van zonden de HEERE 
gaat dienen en vrezen dan blijft dit niet onopgemerkt, je maakt andere keuzes dan voorheen. Dan ben 
je van het ene koninkrijk overgeplaatst naar het andere Koninkrijk. Dan ben je een kind van de 



HEERE geworden. Dan krijg je een leven met de HEERE, en dat leven geeft een intense blijdschap in 
het hart!  
 
Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk bijvoorbeeld aan Exodus 
20: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. En even later: Gij zult u voor die niet 
buigen, noch hen dienen.’ De drie vrienden brengen dit Woord letterlijk in de praktijk. De HEERE wil 
dat we in het dagelijks leven, leven naar Zijn levende Woord. Zal dit voor de vrienden van Daniel een 
last zijn geweest? Nee, luister maar wat Paulus schrijft in Romeinen 7: Want ik heb een vermaak in 
de wet Gods naar den inwendigen mens. Wanneer schrijft Paulus dit? Nadat hij door genade een kind 
van de HEERE is geworden. De wet wordt dan in je hart afgedrukt als leefregel. Dat wil zeggen: je 
wilt dan leven naar Gods wil. Je hebt daar een vermaak in. Niet alleen in je eigen omgeving, maar 
ook, net als de drie vrienden van Daniel, in een onbekende omgeving.  
 
Aan welk Bijbelgedeelte kunnen we nog meer denken? De drie vrienden worden in de vurige oven 
geworpen. Naar de mens gesproken betekent dit het einde van hun leven op aarde. Hoe wordt hier 
waar: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welken ik 
vertrouw. (Psalm 91:1 en 2). De Heidelbergse Catechismus zegt zo treffend van Gods kinderen, wat 
hier mooi op aansluit: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns 
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben. (…). Zie je, Gods kinderen zijn met lichaam en ziel 
veilig. Veilig in dé Schuilplaats. 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Het koninkrijk van Nebukadnezar zal afgebroken worden. In deze droom wordt niet alleen de 
toekomst van Nebukadnezar geschetst, maar ook onze toekomst. We kunnen menen veel te zijn. Van 
nature (dat betekent: zo wij geboren zijn) staan wij net als het beeld in de droom van Nebukadnezar 
fier overeind. Het is zo noodzakelijk dat we in geestelijk opzicht, net als dit beeld zullen vallen, ja 
verbrijzeld worden, zodat we vanuit die omgevallen werkelijkheid weer worden opgericht door het 
bloed van de Heere Jezus persoonlijk toegepast aan het hart. 
 
Wat kunnen we nog meer leren voor persoonlijk hart en leven? Ken je de uitdrukking: Over de 
grenzen andere mensen? De drie vrienden zijn ver van hun vertrouwde omgeving en gedragen zich 
niet anders. Ze blijven ‘staan’ voor hun geloofsovertuiging. Ze komen heel eerlijk voor de dag als het 
gaat om de overtreding van Gods geboden. Dat is onmogelijk voor hen. En voor jou? En mij?  Welke 
invloed hebben we op anderen binnen en buiten onze vertrouwde omgeving, op school of tijdens het 
werk? Wat is het geheim van de drie vrienden? Hun hart gaat uit naar de HEERE en Zijn dienst. Het is 
zo noodzakelijk dat in ons leven deze krachtige vernieuwing plaatsvindt. Hierin houden Daniël en zijn 
drie vrienden ons de spiegel voor. Laten we onszelf eens de vraag stellen: Ben ik, net als de drie 
vrienden van Daniël door genade een christen geworden, en ziet ook mijn onkerkelijke medestudent, 
collega of buurman dat ik een christen ben? En wordt via Facebook, Whatsapp of Instagram gezien 
dat ik een christen ben? Daniël en zijn vrienden mogen letterlijk en figuurlijk blijven staan. Ze buigen 
niet mee met de massa van de wereld. Ze kennen het leven met de HEERE.  Ze hebben Hem lief en 
Zijn dienst is een liefdedienst.  
 
We gaan afronden: In Psalm 95:6 (onberijmd) lezen we ook over aanbidden, nederbukken en knielen. 
Maar voor Wie? We lezen Komt, laat ons aanbidden en nederbukken, laat ons knielen voor den 
HEERE, Die ons gemaakt heeft. En mogen we door genade vers 7 van Psalm 95 bevindelijk, dat is 
‘met eigen ondervinding’, kennen? Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide en de 
schapen Zijner hand.’ Dit kan alleen door een wonder. Welk wonder? Dit staat geschreven in het 
antwoord van vraag 34 in Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. Nee, niet met goud of zilver… 
Zoek vraag 34 maar even op.  
 
Beste luisteraar, als dit antwoord vanuit de Catechismus door genade waarheid mag zijn in je hart, 
dan mag je met veel vreugde in je hart zingen: Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik (voor een 
beeld? Nee!) voor U kniel… 
 
Onder het voorbehoud van Jakobus 4:15, gráág tot volgende week! En wat staat er in Jakobus? Indien 
de Heere wil en wij leven zullen. 



 
 


