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Daniël 2:44

Durf een Daniël te zijn (2)
De NCRV komt met een nieuwe slogan:
‘Durf te geloven’. Daarmee wil deze
omroep de protestantse C weer centraal
stellen. Want er is moed nodig, geloof
in de toekomst, optimisme, hoop op
een betere wereld. Het is volkomen to
the point om herlevend lef te zoeken in
die ene C. Naast de vele organisaties in
onze samenleving die zoeken naar een
hernieuwd geprofileerde identiteit, zijn
ook kerken in tijden van verwarring op
zoek. Die zoektocht zal alleen gezegend
worden als we de bijbelse C weer centraal stellen, de C van Christus. De
droom van Nebukadnessar, gevolgd
door een slapeloze nacht, van zo’n 26
eeuwen geleden, helpt ons bij deze
zoektocht.
De wijzen en de droom
Nebukadnessar is een groot heerser en
tegelijk een ontstellend wrede man. Hij
heeft een droom gehad die hem zeer
verontrust. Nu moeten magiërs en wijzen hem niet alleen de uitleg van de
droom, maar ook de droom zelf vertellen, op straffe van de dood (in stukken
hakken). Een onmogelijke opgave, wat
ook erkend wordt door de wijzen. De
koning verliest zijn geduld en besluit
woedend tot de terdoodveroordeling.
Daniël en het mysterie
Ook Daniël en zijn vrienden zullen
gedood worden. Maar Daniël, de integere man Gods, gaat niet de weg van de
woede, maar van discretie en tact (2:14).
Hij vraagt om tijd aan de koning en om
gebed aan zijn vrienden. Gedragen door
gebed om barmhartigheid en openbaring heeft Daniël de durf om te gelóven.
En God zegent dat: het mysterie wordt
onthuld. Daniël prijst God (2:20-23)!
Daniëls durf komt ook tot uitdrukking
in zijn getuigenis voor de koning: ‘Maar
er is een God in de hemel die mysteries
onthult’ (2:28).
De droom en de uitleg
In de droom zag de koning een groot
beeld, glanzend en afschrikwekkend
tegelijk. Het beeld heeft een hoofd van

‘De hemel is onze
bestemming.
De aarde slechts een plek
van voorbereiding.’

goud, borst en armen van zilver, buik
en lendenen van brons, benen van zijer
en voeten van ijzer vermengd met leem.
Dit beeld wordt verpulverd door een losgeraakte steen die uitgroeit tot een
hoge berg die heel de aarde bedekt
(2:34-35, 44-45). De uitleg van Daniël
maakt duidelijk dat het om opeenvolgende koninkrijken gaat (1e: Babylonische Rijk, 2e: Medo-Perzische Rijk, 3e:
Griekse Rijk, 4e: Romeinse Rijk ,
gevolgd door verdeelde rijken). Er is
maar één Rijk dat eeuwig blijvend zal
zijn, en het komt! Zo wordt de toekomst
opengelegd door de droom en de van
God ontvangen uitleg. Nebukadnessar
valt in aanbidding neer voor Daniël en
belijdt de warheid: ‘Het is waar, uw God
is de God der goden en de heer der
koningen. Hij onthult mysteries en
daardoor hebt u dit mysterie kunnen
onthullen’ (2:47).
Durf te geloven…
Wat leren wij hiervan, als christenen
die leven in de 21e eeuw, in een wereld
die aan verdeeldheid ten onder gaat,
een wereld van onverbondenheid, vervreemding, angst en dreiging?
1. 	God regeert! Voor velen is God niet
meer dan een (geruststellende of
angstaanjagende) gedachte, een culturele factor waar je al dan niet rekening mee houdt. Maar de bijbel leert
ons God kennen als de Levende die
regeert en alles door zijn hand leidt.
Zelfs het kwaad heeft in zijn plan
een plek. Niet de aardse machthebbers of de economische ontwikkelingen bepalen de toekomst. God
regeert door zijn Zoon aan wie Hij
alle macht gegeven heeft (Mat.
28:20).
2.	Hier beneden is het niet! Het beeld
dat de koning zag glansde. Zo lijkt
alles wat hier op aarde belangrijk is
glanzend te zijn. Maar het is
gezichtsbedrog. Zelfs nu immateriële statussymbolen belangrijker lijken
te worden (authenticiteit, wijsheid,
vrienden). Worden we niet teveel
beheerst door ons dagelijkse leven
en werk, door onze zorgen en onze
zegeningen? Het gaat om Gods
koninkrijk en de kerk (als vooruitgeschoven post vanuit de Toekomst) is
de hoop voor de wereld!

‘De constante in de
materiële en immateriële
welvaartsjoint is deze:
het gaat om MIJ.’
- P.A. Bergwerff -

3.	De toekomst is van Christus! Als we
ons zorgen maken over wat er
komen gaat, is het beter om te belijden en te beleven Wie er komen
gaat: Jezus Christus. Mag Hij ook nu
al helemaal Heer van ons leven zijn?
Gaat het ons om zijn (komende)
Koninkrijk? Overal waar Christus
wordt erkend als Heer, wordt het
komende Koninkrijk zichtbaar!

Bijbelrooster: Daniëls visioenen
Lees van maandag tot zaterdag Daniël
7-12.

Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Wat vind je van de nieuwe slogan van
de NCRV: ‘Durf te geloven’?
b. Jezus centraal stellen
Lees Daniël 2:36-45. Hoe zie je hier het
werk van Christus?
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over de volgende punten:
-	Vind je dat we ook in de kerk teveel
met het hier-en-nu bezig zijn?
-	Hoe wordt het Koninkrijk van Christus ook nu al zichtbaar in ons leven?
-	Waaraan zie jij dat God regeert in
deze wereld?
-	‘De lokale kerk is de hoop voor de
wereld.’ Ben je het daarmee eens?
d. Zich naar buiten richten
Hoe kun je als christen aan anderen
laten zien dat het hier beneden niet is?
Hoe kun je anders zijn vanuit je toekomstverwachting?

‘History is His story.’

