
 

PREEKKRACHT Zondag 14 oktober 2018 

Durf een Daniël te zijn! (2) 
Over vastbesloten toewijding (Daniël 1:8) 

Om te lezen 
Daniël 1 tot en met 6  
 
Om te delen 
1. Wat spreekt jou vooral aan in 
dit verhaal over Daniël? 
2. Op welke momenten speelt 
‘vastbeslotenheid’ een belangrijke 
rol in jouw leven? 
3. Wat zeggen de woorden 
identiteit, integriteit en 
intentionaliteit jou als het gaat om 
je leven als christen? 
4.  Hoeveel lef heb jij in je 
dagelijkse werk om volkomen op 
God te vertrouwen? Durf je 
anders te zijn? 
 

Noteer in je agenda 
1-30 november 2018 
Daniel Challenge 
30 dagen groeien in gebed 
14, 21 en 28 november 2018 
Leerhuiscursus Zin in Bidden 
Plantagekerk 

 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 

 

In de bijbel komen we vele mannen en vrouwen tegen die een 
volledig aan God toegewijd leven leidden. Hun uitzonderlijke leven 
komt ons soms wat zonderling voor zodat we hen beschouwen als 
uitzonderingen. Toch kun je zeggen dat zij het normale 
christelijke leven leidden waartoe God zijn kinderen roep. Een van 
deze mensen is Daniël.  
 
Daniëls  verleiding 
Daniël ondergaat de straf van God op de zonden van zijn volk 
persoonlijk, als hij met vele anderen in ballingschap moet gaan 
naar Babel. Dat is de weg die God gaat om zijn volk te laten 
voelen hoezeer hij verlangt naar hun heiligheid. Daniël krijgt 
een andere naam: Daniël (God is Rechter) wordt Beltesassar 
(naar de god Bel). De boodschap van deze naamsverandering is: 
vergeet de Heer, vergeet je land, vergeet 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 negeren. Wie zou hem erop 
aankijken?  
 
Daniëls vertrouwen 
Toch weerstaat Daniël al deze verleidingen. Hij stelt zijn 
vertrouwen niet op zijn eigen inzicht en intelligentie, op zijn  
uiterlijk of op het sluiten van compromissen. Hij blijft zich 
toewijden aan God en op Hem zijn vertrouwen stellen. Daniël 
stelt God op de eerste plaats van zijn 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. 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 vastbeslotenheid  
Daniël maakt een duidelijke 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 toevertrouwt aan Gods weg met hem. Achter deze 
vastbesloten 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, 
vertrouwend op Gods leiding 
- intentionaliteit: Daniëls leven heeft een duidelijk doel: God 
eren, waar dan ook, in welke omstandigheden dan ook. 
Het in praktijk brengen van deze drie dingen krijgt vorm in 
Daniëls vastbeslotenheid 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 vastbesloten 
toewijding aan God, of sluit ik dagelijks compromissen met de 
levensstijl van deze wereld? Vind ik mijn identiteit alleen in 
Jezus, 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 échte leven 
zich buiten de verbondenheid met Jezus Christus afspeelt? 
Christelijk leven met uitstraling begint bij moed om anders te 
zijn, consequent, toegewijd, als Jezus. 
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