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De koning maakte 
een groot gouden 

beeld van zichzelf om 
te worden aanbeden.



1. Overeenkomsten met vandaag 
 De wereld creëert idealen en idolen om te 

aanbidden
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1. Overeenkomsten met vandaag 
 De wereld creëert idealen en idolen om te aanbidden

 Ik word verleid om een vals beeld van mijzelf te 
presenteren om anderen te imponeren

 Als ik wereldse idealen en idolen negeer, tel ik niet 
meer mee

 Het goede doen, kan betekenen dat anderen boos 
worden



Wat moet ik doen onder druk?
 Maak je geen zorgen over je verdediging
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Wat moet ik doen onder druk?
 Maak je geen zorgen over je verdediging

 Realiseer je dat God over kracht beschikt om je te 
redden

 Maak duidelijk dat je altijd op Hem zult blijven 
vertrouwen!



Wat is het gevolg als ik blijf 
vertrouwen op God?
 God zal met mij meegaan door het vuur heen.

“Ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn 
ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon” 
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Wat is het gevolg als ik blijf 
vertrouwen op God?
 God zal met mij meegaan door het vuur heen

 God zal het vuur gebruiken om mij te bevrijden van wat mij gebonden 
houdt

 God zal me kennis laten maken met een nieuwe 
vrijheid

U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd 
als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware 
last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen 
gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar 
U bracht ons naar een land van overvloed



Wat is het gevolg als ik blijf 
vertrouwen op God?
 God zal met mij meegaan door het vuur heen

 God zal het vuur gebruiken om mij te bevrijden van wat mij gebonden 
houdt

 God zal me kennis laten maken met een nieuwe vrijheid

 God zal zorgen dat ik er onbeschadigd uitkom

…Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen 
vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun 
hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er 
hing zelfs geen brandlucht om hen heen.



Wat is het gevolg als ik blijf 
vertrouwen op God?
 God zal met mij meegaan door het vuur heen

 God zal het vuur gebruiken om mij te bevrijden van wat mij gebonden 
houdt

 God zal me kennis laten maken met een nieuwe vrijheid

 God zal zorgen dat ik er onbeschadigd uitkom

 God zal ongelovigen tot Hem brengen


