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Durf een Daniël te zijn 1

In de bijbel komen we vele mannen en 
vrouwen tegen die een volledig aan God 
toegewijd leven leidden. Hun uitzonder-
lijke leven komt ons soms wat zonder-
ling voor zodat we hen beschouwen als 
uitzonderingen. Toch kun je zeggen dat 
zij het normale christelijke leven leid-
den waartoe God zijn kinderen roep. 
Een van deze mensen is Daniël. Hij is 
balling in een totaal vreemde omgeving 
maar bereikt daar een maatschappelijk 
positie die er zijn mag. Vaak worden 
dergelijke posities bereikt langs de weg 
van  machtsspelletjes, vriendjespolitiek 
en twijfelachtige compromissen (‘want 
soms kan dat nu eenmaal niet anders’). 
Hoe doet Daniël dat? 

Daniëls verleiding
Daniël ondergaat de straf van God op 
de zonden van zijn volk persoonlijk, 
als hij met vele anderen in balling-
schap moet gaan naar Babel. Dat is de 
weg die God gaat om zijn volk te laten 
voelen hoezeer hij verlangt naar hun 
heiligheid. Maar dat is nog niet Dani-
els verleiding (ballingschap zou name-
lijke gemakkelijk tot bitterheid 
kunnen leiden). Daniël krijgt een ande-
re naam: Daniël (God is Rechter) wordt 
Beltesassar (naar de god Bel). De bood-
schap van deze naamsverandering is: 
vergeet de Here, vergeet je land, ver-
geet dat je een kind van Israëls God 
bent. In NT-termen: vergeet dat je een 
burger van de hemel bent (Fil 2:19 en 
3:20). Daniël wordt gewaardeerd om 
zijn aantrekkelijkheid en intelligentie. 
Wie weerstaat dan - helemaal als je 
jong bent - de verleiding om te gaan 
vertrouwen op uiterlijkheden? Daniël 
wordt verleid om Gods geboden (in dit 
geval reinheidsvoorschriften) te nege-
ren. Wie zou hem erop aankijken? 

Daniëls vertrouwen
Toch weerstaat Daniël al deze verleidin-
gen. Hij stelt zijn vertrouwen niet op 
zijn eigen inzicht en intelligentie, op 
zijn uiterlijk of op het sluiten van com-
promissen. Hij blijft zich toewijden aan 
God en op Hem zijn vertrouwen stellen. 
Daniël stelt God op de eerste plaats van 
zijn leven en is zo een voorbeeld van 

doelgericht leven. Dat wordt door God 
gezegend (zie 1:9 en 1:17). Het zijn niet 
de eigen successen van Daniël, zegt de 
bijbel, maar de zegeningen van God. 
Anders dan de hoofdeunuch, die bang 
is voor zijn heer (1:10), is er bij Daniël 
geen spoor van angst, want hij weet dat 
zijn God te vertrouwen is. Daarom 
durft hij alleen te staan en tegendraads 
te zijn, wetend dat God zelf bij hem is. 
Daniël laat zien wat door Jezus wordt 
gezegd en in de praktijk gebracht: 
‘Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen 
al die andere dingen je erbij gegeven 
worden’ (Mat. 6:33).

Daniëls vasthoudenheid
De doelgerichte Daniël maakt een dui-
delijke keuze: hij wil zich houden aan 
de reinheidsvoorschriften die zijn God 
heeft gegeven (1:8). Daarbij gaat het er 
niet om dat hij zich ‘aan de regels 
houdt’ maar dat hij zich volledig toe-
vertrouwt aan Gods weg met hem. 
Achter deze vasthoudende toewijding 
liggen:
–   identiteit: Daniël weet wie hij is, een 

kind van God, altijd thuis bij de 
Vader

–   integriteit: Daniël is een man uit één 
stuk, volkomen toegewijd, vertrou-
wend op Gods leiding

–   intentionaliteit: Daniëls leven heeft 
een duidelijk doe: God eren, waar 
dan ook, in welke omstandigheden 
dan ook

De uit-leving van deze drie stijlkenmer-
ken krijgt vorm in Daniëls vastbeslo-
tenheid om zich aan de 
reinheidsvoorschriften te houden. Hij 
weigert het op de manier van de 
koning te doen, maar doet het op de 
manier van zijn Koning. En God zegent 
het (1:18-21)!

De durf van Daniël
Daniël heeft het lef (letterlijk: hart) om 
voor God te gaan. Hij wil leven van 
genade, van wat God geeft en niet van 
wat hij zelf voor elkaar krijgt. Hoe doe 
ik dat? Is er in mijn leven volkomen 
toewijding aan God, of sluit ik dage-
lijks compromissen met de levensstijl 
van deze wereld? Wil ik Jezus in alles 
volgen en vind ik mijn identiteit alleen 
in Hem, of laat ik me definiëren door 
wat de maatschappij van mij vraagt en 
tegen mij zegt? Heb ik de moed om het 
Leven te zoeken in wat Avondmaals-

brood  en -wijn, of denk ik dat het éch-
te leven zich buiten de verbondenheid 
met Jezus Christus afspeelt? Een missi-
onaire uitstraling begint bij de moed 
om anders te zijn, tegendraads, conse-
quent, toegewijd, zoals Jezus.

Bijbelrooster
Gods weg met Daniël. Lees van maan-
dag tot zaterdag Daniël 1-6.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken
Welke politicus spreekt jou aan vanwe-
ge haar of zijn integriteit, visie en con-
sequentheid?

b. Jezus centraal stellen
Lees Daniël 1 samen met Matteüs 6:33. 
Hoe leggen deze beide gedeelten 
elkaar uit?

c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over de volgende 
punten:
-   Wat zeggen de woorden identiteit, 

integriteit en intentionaliteit jou als 
het gaat om je omgang met andere 
mensen?

-   Hoeveel lef heb jij in je dagelijkse 
werk om volkomen op God te ver-
trouwen? Durf je anders te zijn?

-   Langs welke wegen zal God je in 
Christus zijn genade geven om toege-
wijd te zijn aan Hem alleen?

d. Zich naar buiten richten
Praat samen door over de betekenis van 
integriteit van christenen als hun speci-
fieke bijdrage aan de samenleving.

‘Dare to be a Daniel,
Dare to stand alone!

Dare to have a purpose firm!
Dare to make it known.’

‘Durf te dromen.  
Verval niet in prietpraat.  

Wees consequent.  
Schenk genade’  

- Gerd Leers, Burgemeester -

Leg uw last op de HEER en 
hij zal u steunen, nooit zal hij 
dulden dat een rechtvaardige 

ten val komt. - Psalm 55:23 -


