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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie op deze wijze te mogen ontmoeten rondom het 
Bijbelboek Daniël. Vorige week stonden we stil bij de droom van koning Nebukadnezar en de 
wonderlijke bewaring van Hananja, Misaël en Azarja, in de vurige oven. Deze week hebben 
we stilgestaan bij het laatste stukje geschiedenis over koning Nebukadnezar en maakten we 
een begin met de geschiedenis die gaat over koning Belsazar.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Allereerst, er is uiteindelijk maar 1 Koning die regeert en dat is de almachtige HEERE, de 
Koning van hemel en aarde. Met de woorden van koning Nebukadnezar klinkt dat zo: ‘…en ik 
loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn 
heerschappij is een eeuwige heerschappij en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht; en al 
de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels 
en de inwoners der aarde, en er is niemand die Zijn hand afslaan of tot Hem zeggen kan: Wat 
doet Gij?’ (Daniël 4:34b-35) De koning was onder diepe indruk gekomen van Wie God is, na 
alles wat hij had meegemaakt. Moet je je eens voorstellen, de tijd om tot bekering te komen 
en te breken met de zonde had hij niet gebruikt (4:27), hij werd als een dier (4:32-33), maar 
mocht weer herstellen… (4:34a). Dit alles bracht Nebukadnezar tot deze belijdenis. Het is 
alsof we de echo van Jesaja 12:2 horen (dit raakt gelijk aan de 4e vraag van de 
Bijbelleeswijzer) ‘En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op 
mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.’ Hoor je dat, vanuit de 
diepste vernedering wordt vaak de rijkste troost ervaren. Alleen dat wat leeg is, kan door 
God vervuld worden. Nebukadnezar was zo vol van zichzelf, dat hij God letterlijk buiten zijn 
leven sloot. Dus als je niet helemaal leeg bent van jezelf, past God er niet helemaal in, beter 
gezegd, helemaal niet in. Hij neemt geen genoegen met een tweede plaats. Neem die les 
eens mee. 
 
Ten tweede valt ons op dat God het oordeel laat aanzeggen door middel van een droom. 
Daniël is dermate onder de indruk van de betekenis van de droom dat hij wel wenste dat het 
de koning niet zou overkomen, maar de vijanden van de koning, zie vers 19 van hoofdstuk 4. 
Hiermee is de ernst van de situatie die Nebukadnezar boven het hoofd hangt getekend. 
Daniël roept de koning op om te breken met de zonde. Hier krijgt hij 12 maanden de tijd 
voor, vers 29. Wat is de Heere geduldig, lankmoedig.  
In onze tijd zal de Heere niet meer op deze wijze tot ons spreken en het oordeel aanzeggen. 
Want wij hebben de Bijbel in haar geheel, in tegenstelling tot de mensen die leefden in de 
tijd dat de Bijbel geschreven werd. Daarom moeten wij ook extra voorzichtig zijn met allerlei 
consequenties te verbinden aan onze dromen. Wij hebben het Woord van God, de levende 
God en dat Woord is een levend Woord. Laat ons dat genoeg zijn. Wil je weten of er een 
oordeel van de Heere gaande is nu? Lees dan de Bijbel naast de krant en de krant naast de 
Bijbel.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Nebukadnezar wilde niet buigen voor God, aanbad zichzelf in oneindige hoogmoed. Hij had 
gehoord in uitleg van de 1ste droom ‘gij zijt dat gouden hoofd’. De ‘God des hemels heeft u 
een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven.’ (2:37 en 38) Het lijkt voor hem de 
motivatie te zijn geweest om dan maar een geheel gouden beeld van zichzelf te maken. Hij 



zag zichzelf als een god, waarvoor iedereen moest buigen. Vervolgens werd hij gewezen op 
de macht van de God van hemel en aarde, denk aan de wonderlijke redding van de drie 
vrienden in en uit de vurige oven. Na de 2de droom kwam er opnieuw een waarschuwing, 
bekeer je, anders zal dit en dat gebeuren. Wat is het resultaat? ‘Is dit niet het grote Babel, 
dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere 
mijner heerlijkheid! Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: 
U, o koning Nebukadnezar! wordt gezegd: Het koninkrijk is van u gegaan.’ (4:30 en 31) Dat is 
de mens ten diepste. Hardleers en een god in eigen gedachten. De ouderen onder ons weten 
nog wel dat wijlen ds. Tj. de Jong de volgende dichtregel nogal eens citeerde: ‘Ik ben een 
God in 't diepst van mijn gedachten, en zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon’ (Willem 
Kloos, 1859-1938) Herken je dit bij jezelf? Herken ik dit bij mijzelf?  
 
Er is ontferming, genade wanneer een mens erkent dat de Heere de Allerhoogste God is. 
Wanneer hij of zij breekt met de zonde. Dat zien we ook, of moet ik zeggen, zelfs bij 
Nebukadnezar. Hiervoor zijn een aantal argumenten aan te dragen vanuit de reeds gelezen 
hoofdstukken uit Daniël. Deze laten zien dat Nebukadnezar tot oprechte inkeer gekomen is.  
Voor wie dat interessant vindt kan in de pdf een verantwoording hiervan vinden. (zie 
hieronder) 
 
1. Zie de ontwikkeling in zijn besef van Wie de Heere is, 2:47, 3:28 en tenslotte 4:34, 35 en 
37.  
2. De koning erkent de volmaakte soevereiniteit (denk aan week 40) van God, 4:37b. 
3. De koning erkent de almacht van de ware God, 4:34 en 35. 
4. De koning aanbidt God, die hij erkent te zijn de Koning van de hemel, 4:37a.  
5. Ten slotte is het zeer opmerkelijk dat koning Nebukadnezar rijk gezegend wordt door de 
Heere nadat hij hersteld is, 4:36b. En, dat daarop vers 37 volgt, waarin het niet om hem gaat 
maar om de Heere.  
(De kanttekeningen en bijvoorbeeld Calvijn zijn een andere mening toegedaan. Leg het maar 
eens naast elkaar.) 
 
Nog 1 ding wil ik noemen. Zie in hoofdstuk 5 wat een mens, los van God durft te doen. Hij 
durft het heilige met zijn onreine voeten te vertreden. Het lijkt dat Nebukadnezar geen 
gebruik gemaakt heeft van de heilige vaten (gereedschappen uit de tempel te Jeruzalem) 
van Gods huis, maar zijn kleinzoon Belsazar heeft er geen moeite mee in zijn dronkenschap. 
Later wordt hem verweten door Daniël dat hij niet in het voetspoor van zijn grootvader 
Nebukadnezar gegaan was. Die erkende God! Maar hij verachte Gods heiligheid. Als dan de 
Heere gaat spreken in dat goddeloze feest, Daniël 5:6 en 9, dan kan Belsazar niets anders 
dan intens beangstigd naar de muur kijken. Daar gebeurt iets dat groter is dan zijn waanzin, 
iets dat zijn goddeloosheid tot een halt brengt. God grijpt in. Daar zullen we volgende week 
D.V. meer over horen. 1 vraag brandt op mijn lippen. Hoe gaan wij om met het heilige? 
Bijvoorbeeld het sacrament van de Heilige Doop? Op welke wijze vertrappen wij dit heilige 
teken? Trek de lijnen uit het bovenstaande eens door. Tot welke conclusie kom je, komt u, 
kom ik? 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? 
In dit gedeelte wordt zo duidelijk wat 1 Petrus 5:5b zegt en wat we reeds behandeld hebben, 
namelijk: ‘…want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ Dat 



wijst ons op Gods regering als de Allerhoogste God en Koning. Iedereen die naar de plaats op 
Zijn troon staat zal in die poging mislukken, wordt omvergeworpen, of zal zelfs de dood 
vinden. Zoek die hoogmoedige koning(in) niet te ver, hij of zij woont in je/ons eigen hart! ‘De 
dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.’ (Psalm 14:1/53:2, zie ook Romeinen 1:21) Er is geen 
God, waarom niet? Omdat ik god ben in het diepst van mijn bestaan.  
 
Ook valt ons in dit gedeelte Gods barmhartigheid, genade en lankmoedigheid/geduld op. Hij 
geeft Nebukadnezar 12 maanden, dus 1 jaar de tijd om zich te bekeren voordat Hij de 
toegezegde straf ten uitvoer brengt. Bij Belsazar kwam deze gelegenheid niet eens in beeld, 
Daniël 6:30 sluit met de ingrijpende woorden ‘In dienzelven nacht werd Belsazar, der 
Chaldeeën koning, gedood.’ af. Wat is genadetijd dan kostbaar!  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Ik moest denken aan de Lofzangen van Hanna in 1 Samuel 2 (vergelijk Lukas 1: 51 en 52). In 
vers 10a zegt ze: ‘Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel 
over hen donderen.’ Zie eens hoe dit raakt aan hetgeen gebeurde met Nebukadnezar en 
Belsazar!  
 
De geschiedenis met Belsazar doet mij ook denken aan wat Judas vers 18 en 19 beschrijft. 
Daar staat: ‘Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar 
hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, 
natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.’ Het gedrag van Belsazar lijkt dus op het 
gedrag van mensen in de eindtijd, de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is dus de 
tijd waarin wij nu leven. De mens in zijn hoogmoed denkt naar zijn eigen begeerten te 
kunnen doen wat hij wil, zelfs het vertrappen van Gods geboden, Zijn dienst, Zijn volk, Zijn 
huis. Hoogmoed en goddeloosheid gaan vaak, zo niet altijd hand in hand. Ook daarbij 
moeten we het maar niet te ver van huis zoeken, want de Bijbel leert ons, dat we zonder 
genade tot alles in staat zijn, en zelfs na ontvangen genade, een nieuw hart! Lees Romeinen 
3 en 7 hier maar eens op na.  
 
Tot slot wil ik hier nog noemen de geschiedenis met Herodes Agrippa I (kleinzoon van 
Herodes de Grote, kindermoordenaar van Bethlehem) in Handelingen 12:21-23. ‘En op een 
gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel 
gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe: Een stem Gods, en niet eens 
mensen! En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren,’ Waarom? ‘daarom dat hij 
Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.’ 
  
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
We leven in bijzondere tijden. Het is nog maar kortgeleden dat Staphorst in het middelpunt 
van het nieuws stond. De mogelijkheden om naar Gods huis te gaan werden opnieuw 
ingeperkt. De angst regeert in Nederland. Maar wij mogen geloven dat God regeert. Daar 
hebben we deze week ook over gelezen. De hoogmoedige Nebukadnezar werd door God op 
zijn knieën gebracht, de goddeloze Belsazar werd het oordeel aangezegd en diezelfde nacht 
stierf hij. God regeert. Daarom geldt ook nu wat er staat in 2 Kronieken 7:14 ‘En Mijn volk, 
over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt (tegenovergestelde is 
hoogmoedigheid) en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze 
wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.’ Vice-



president Mike Pence van Amerika riep tijdens een verkiezingsbijeenkomst vorige week met 
de zojuist genoemde woorden de gelovigen in Amerika op, om de Heere te smeken of Hij 
nog aan het Amerikaanse volk wilde gedenken. Laat dit ook ons gebed zijn, voor ons land en 
volk. Buig je knieën, verootmoedig je voor de Heere, bidt Hem om genade, Hij roept je op 
om Zijn aangezicht te zoeken en je te bekeren van je boze wegen! Als je dat doet, dan zal Hij, 
net als bij Nebukadnezar, horen uit de hemel en je zonden vergeven. Jij mag dan zeggen: ‘Nu 
prijs ik,’ vul je naam maar in ‘en verhoog, en verheerlijk den Koning des hemels, omdat al Zijn 
werken waarheid, en Zijn paden gerichten zijn; en Hij is machtig te vernederen degenen, die 
in hoogmoed wandelen. 
 
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! 


