
Conflict & 

Weerbaarheid
Daniël 6:1-29





Zes koningen

1. Nebukadnezar

2. Belsazar

3. Darius, de Meder

4. Kores, de Pers (Cyrus) 



“In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, 

wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van 

Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde 

van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door 

zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in 

geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle 

koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de 

hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft 

opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in 

Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al 

Zijn volk behoort-zijn God zij met hem-laat hij optrekken 

naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de 

HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in 

Jeruzalem woont. (Ezra 1:1-3)



Zes koningen

1. Nebukadnezar

2. Belsazar

3. Darius, de Meder

4. Kores, de Pers (Cyrus)

5. Ahasveros (Xerxes)

6. Arteachsasta (Artaxerxes)



“Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor 

zijn duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van 

die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn 

beval Belsazar dat men de gouden en zilveren 

voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar 

had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de 

koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen 

eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden 

voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in 

Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn 

machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. 

Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, 

koper, ijzer, hout en steen.” (Dan. 5: 1-4)



“Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een 

mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk 

van de wand van het koninklijk paleis schreven, 

tegenover de kandelaar, en de koning zag het 

gedeelte van de hand die schreef” (Dan. 5:5)



“Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, 

zijn gedachten verschrikten hem, zijn 

heupgewrichten verslapten en zijn knieën 

knikten. {knikten -Letterlijk: sloegen tegen 

elkaar. } (Dan. 5:6)



“MENE, MENE, 

TEKEL, 

UFARSIN.”
(Dan. 5:25)



“Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de 

heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij 

hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de 

wijsheid van goden. Daarom stelde koning 

Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de 

magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de 

toekomstvoorspellers-uw eigen vader, o koning! Want 

er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand 

om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en 

ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in 

Daniël, die de koning de naam Beltsazar had gegeven. 

Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg 

ervan te kennen zal geven.” (Dan. 5:11-12)



“Toen antwoordde Daniël en zei in de 

tegenwoordigheid van de koning: Houd uw 

geschenken voor uzelf, en geef uw beloningen aan 

een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning 

lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten.”

(Dan. 5:17)



“In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning 

van de Chaldeeën, gedood.”

(Dan. 5: 30)



“Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders

en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke 

geest in hem was.” (Dan. 6:4)



“En word niet dronken van wijn, waarin 

losbandigheid is, maar word vervuld met de 

Geest,” (Ef. 5:18)



Drie redenen

1. Ze hoorden er niet bij 

“Geliefden, ik roep u op als bijwoners en 

vreemdelingen u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen 

de ziel.” (1 Pet 2:11)



Drie redenen

1. Ze hoorden er niet bij 
“Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie 

hebben Christus leren kennen! Want jullie hebben naar 

Hem geluisterd. Jullie hebben van Hem de waarheid leren 

kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van 

leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. 

Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te 

maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor 

bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar 

de dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door 

een nieuwe manier van denken.” (Ef. 4: 20-23  /  BB)



Drie redenen

1. Ze hoorden er niet bij

2. Er viel niets aan te merken 

“Wee u, wanneer alle mensen goed van u 

spreken, want hun vaderen deden evenzo 

met de valse profeten.” (Lk. 6:26)



Drie redenen

1. Ze hoorden er niet bij

2. Er viel niets aan te merken

3. Ze waren radicaal 

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit 

zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het 

begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u 

niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar 

omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit 

Mijn mond spuwen.” (Op. 3:14-16)



Zeven principes

1. Gebed, dankzegging & lofprijs

2.Geestelijke gemeenschap

3.Lokken conflict niet uit

4.Erkennen maar één Heer

5.Draaien niet rond de pot

6.Wandelen in geloof

7.Verdedigen zichzelf niet



“U sluit mij in van achter en van voren, 

U legt Uw hand op mij.” (Ps. 139:5)



WAT BETEKENT HET VOOR ONS:

Conflict en weerbaarheid

1. Teksten

1 Pet. 2: 11

Ef. 4: 20-23

Lk. 6: 26

Op. 3: 14-16

Matt. 6: 24

2. Wat spreekt je in deze teksten aan?

3. Wat ga je er concreet mee doen?

✓ Drie concrete punten om als gemeente mee bezig te gaan

▪ Wat gaat goed?

▪ Waar liggen mogelijkheden tot groei?

✓ Drie concrete punten om persoonlijk mee bezig te gaan

▪ Wat gaat goed?

▪ Waar liggen mogelijkheden tot groei?


