
Radicaliteit & trouw

Daniël 3: 1-10



“In het tweede regeringsjaar van 

Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. 

Daardoor werd zijn geest verontrust en was 

het met zijn slaap gedaan.” (Dan. 2:1)



“De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad, en 

mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten.

Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in het 

Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw 

dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te 

kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de 

Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij 

de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in 

stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een 

mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de 

uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een 

beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, 

geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. 



Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: Laat 

de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan 

geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning 

antwoordde en zei: Ik weet zeker dat u tijd probeert te 

winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft 

vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er 

voor u maar één vonnis! U hebt met elkaar afgesproken 

om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te 

zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel 

mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan 

te kennen kunt geven.” (Dan. 2:3-9)



“De Chaldeeën antwoordden in de 

tegenwoordigheid van de koning en zeiden: Er is 

geen mens op de aardbodem die de zaak van de 

koning te kennen zou kunnen geven.  …  Want 

de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. 

Er is niemand anders die het in de 

tegenwoordigheid van de koning te kennen kan 

geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de 

schepselen” (Dan. 2:10-11)



“Hierdoor werd de koning woedend en zeer 

verbolgen, en hij beval dat men al de wijzen 

in Babel om moest brengen.” (Dan. 2:12)



Strategie

1.Zoekt uit wat er gebeurd is (Dan. 2:15)

2.Creëert tijd om oplossing te zoeken (Dan. 2:16)

3.Overleg met mede-gelovigen (Dan. 2:17)

4.Samen God zoeken (Dan. 2:18)

5.Looft/dankt God (Dan, 2:19)

6.ACTIE (Dan. 2:24)

7.Geeft God publiek de eer (Dan. 2:27-28)



“De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, 

uw God is de God der goden en de Heere der 

koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u 

déze verborgenheid kon openbaren.” (Dan. 2:47)



“Koning Nebukadnezar maakte een gouden 

beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en 

zijn breedte zes el.” (Dan. 3:1)





“En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, 

volken, natiën en talen: Op het moment dat u het 

geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, 

panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u 

neervallen en het gouden beeld aanbidden dat 

koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet 

neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik 

midden in de brandende vuuroven worden 

geworpen.” (Dan. 3:4-6)



“U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen  

… moest neervallen en het gouden beeld 

aanbidden, en dat wie niet zou neervallen en 

aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou 

worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u 

over het bestuur van het gewest Babel hebt 

aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-

Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o 

koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij 

niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, 

aanbidden zij niet.”(Dan. 3:10-12)



“Is het waar…?” (Dan. 3:14)



“Nu dan, als u bereid bent … neer te vallen en 

het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan 

is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult 

u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende 

vuuroven worden geworpen. En wie is dan de 

god die u uit mijn handen kan verlossen?” (Dan. 

3:15)



“Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en 

zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u 

hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan 

onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de 

brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit 

uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o 

koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het 

gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen 

aanbidden.” (Dan. 3:16-18)



“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie 

van Christus, want het is een kracht van God 

tot zaligheid voor ieder die gelooft” (Rom.1:16)



“Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd 

dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke 

dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach

en Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen 

en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden 

gemaakt, want er is geen andere god die zo 

redden kan.” (Dan. 3:29)



“Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd 

zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, 

Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren 

heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het 

bevel van de koning hebben weerstaan en hun 

lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen 

enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún 

God.” (Dan. 3:28)



WAT BETEKENT HET VOOR ONS:

“In” de wereld, maar niet “ván” de wereld

1. Teksten

✓ Rom. 1:16

✓ Rom. 8:28-39

✓ Matt. 13:1-9

✓ Ef. 6:11-18

✓ 1 Joh. 4:1-4

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?






















