
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

De Profeet in Ballingschap, Deel 4: Als Je Door Het Vuur Loopt (Daniël 3) 
 

Welkom terug bij onze studie over het boek Daniël. In onze laatste studie hebben we Daniël hoofdstuk 2 

behandeld. In dat hoofdstuk gaf God Daniël en zijn drie vrienden de uitleg van een droom die koning 

Nebukadnezar verontrustte. Daniël vertelde de koning zowel wat er in zijn droom gebeurde als wat de 

interpretatie ervan was. De koning eerde God voor zijn uitleg, maakte Daniël tot de hoogste functionaris 

aan zijn hof en plaatste de drie vrienden van Daniël in gezagsposities over Babylon. In deze studie gaan 

we Daniël hoofdstuk 3 onderzoeken. Laten we beginnen. 

 

In Daniël 3 zet koning Nebukadnezar een "beeld" neer en verplicht hij al zijn functionarissen om ervoor 

neer te buigen. Sadrach, Mesach en Abed-Nego weigerden om zich voor het beeld neer te buigen, en 

daarom laat de koning ze in een vurige oven werpen. Maar God beschermt hen tegen de vlammen en ze 

worden ongedeerd uit de oven gehaald. Daarop verheerlijkt de koning JHWH voor de wonderbaarlijke 

bescherming die hij aan zijn trouwe dienaren heeft gegeven, en bevordert de drie mannen naar nog 

hogere posities binnen zijn koninkrijk. 

 

Dus wat was dit "beeld" dat de koning had opgericht? Het wordt beschreven in vers 1: 

 

Daniël 3:1 

Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn 

breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. 

 

Dit is hetzelfde woord dat wordt gebruikt voor het "beeld" in Daniël hoofdstuk 2, toen het mensvormige 

beeld werd beschreven dat Nebukadnezar had gezien in zijn droom. We kunnen redelijkerwijs aannemen 

dat dit beeld iets soortgelijks was, een afbeelding van een persoon. Maar de Babylonische afgoden 

werden meestal in tempels neergezet en stonden niet in de open lucht. 

 

(Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamië: Portrait of a Dead Civilization, Revised Edition 

voltooid door Erica Reiner (Chicago: University of Chicago Press, 1977), blz. 255-256)). 

  



Ook waren ze meestal veel kleiner. Zestig el - ongeveer 27 mtr - zou ongelooflijk groot zijn geweest 

voor een standbeeld in de oudheid. De Kolossus van Rhodos, het grootste en bekendste oude standbeeld, 

was zeventig el lang. Het zou echt opmerkelijk zijn geweest voor Nebukadnezar om een mensvormig 

beeld van vergelijkbare grootte neer te zetten. 

 

(Pliny the Elder (Plinius de Oudere), Natural History 34.18.4) 

 

Als het beeld geen menselijke vorm had, zou het mogelijkheid ook een stele kunnen zijn geweest, een 

rechtopstaande plaat of een obelisk waarop de prestaties van een koning waren gegraveerd. 

 

(Noel, Ted, A Primer on the Book of Daniël [Eugene , OF: Wipf and Stock Publishers, 2009], 

blz. 28-29). 

 

Als het een gigantische stele was, of een soortgelijk monument dat de prestaties van Nebukadnezar 

uitbeeldde, dan had Nebukadnezar er een goede reden om te verlangen dat zijn functionarissen ervoor 

moesten neerbuigen. Want in 594 v.Chr. kwam een groep Babyloniërs in opstand tegen Nebukadnezar, 

die met geweld moesten worden neergeslagen. 

 

(Shea, William H., "Daniël 3: Extra-Biblical Texts and the Convocation on the Plain of Dura." 

Andrews University Seminary Studies (AUSS) 20.1 (1982) blz. 30-31). 

 

We weten niet precies wanneer de gebeurtenissen van Daniël 3 plaatsvonden, maar als ze plaatsvonden 

na deze opstand, en het beeld symbool stond voor de regering van Nebukadnezar, dan zou dat kunnen 

verklaren waarom de koning erop aandrong dat iedereen voor het beeld neerboog. Het was misschien 

een test voor de loyaliteit van de functionarissen, om te zien of ze Nebukadnezar ondersteunden of zijn 

vijanden. Een weigering om ervoor neer te buigen, zou kunnen worden gezien als een daad van verraad, 

in een tijd waarin de koning ontrouwe functionarissen binnen zijn koninkrijk wilde uitroeien. 

 

Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen hoe het beeld eruit zag, of welke redenen de koning had 

om te richten, is het duidelijk dat hij wilde dat iedereen zou gehoorzamen om voor dit beeld neer te 

buigen: 

 

Daniël 3:2-7 

En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de 

landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten 

van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning 

Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, 

de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de 

gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. 

En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. 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.  



Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, en allerlei 

muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer, en aanbaden 

het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. 

 

Voor Sadrach, Mesach en Abed-Nego was het ondenkbaar om dit besluit van de koning te gehoorzamen. 

God heeft zijn volk expliciet verboden om gesneden beelden te aanbidden, zoals wordt aangegeven: 

 

Exodus 20:4-6 

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of 

beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en 

die niet dienen, want Ik, de HEERE (JHWH), uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad 

van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 

maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in 

acht nemen. 

 

Zoals we bespraken in Daniël hoofdstuk 1, was de aanbidding van gesneden beelden één van de 

belangrijkste redenen waarom de Joden überhaupt in de gevangenschap waren in Babylon. Sadrach, 

Mesach en Abed-Nego wilden niet dezelfde fouten maken als hun voorouders. Ze waren trouw en 

gehoorzaam aan God. Maar ze waren ook buitenlanders, die snel in de gelederen van de politieke macht 

in Babylon waren opgeklommen, en dit maakte andere Babylonische functionarissen jaloers op hen. 

Hun geloof bood hun vijanden nu de perfecte gelegenheid om van hen af te komen: 

 

Daniël 3:8-12 

Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk 

beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in 

eeuwigheid! U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de 

hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, 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. 

 

Zoals we eerder vermeldden, kan deze gebeurtenis hebben plaatsgevonden nadat Nebukadnezar een 

opstand had meegemaakt, dus deze hele zaak dat de functionarissen werden gedwongen om zich voor 

een beeld neer te buigen, kan een test zijn geweest van loyaliteit. Dat deze drie mannen weigerden om 

zich neer te buigen, was niet alleen een gebrek aan respect voor de Babylonische religie, maar zou 

mogelijk ook kunnen worden opgevat als een bedreiging voor de koning zelf. Hun bezwaar tegen het 

beeld had natuurlijk niets te maken met hun loyaliteit aan de koning. Ze probeerden de regering 

helemaal niet omver te werpen, noch hadden ze enige minachting voor Nebukadnezar. Voor hen was dit 

een kwestie van het eren van God, die groter is dan welke aardse koning dan ook. Laten we verder 

lezen: 

  



Daniël 3:13-15 

Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abed-Nego 

moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar 

antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet 

vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het 

moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei 

muziekinstrumenten hoort, 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? 

 

Nu stelt de koning deze mannen direct op de proef. Ze zullen buigen voor dit beeld, of ze zullen levend 

worden verbrand. Welke beslissing nemen ze? 

 

Onthoud dat Daniël en zijn vrienden in hoofdstuk 1 met een soortgelijke situatie te maken kregen. Ze 

kregen te horen dat ze het voedsel van de koning moesten eten, wat inhield dat ze moesten deelnemen 

aan een afgoden-ritueel. In die situatie slaagden ze erin om tactvol te onderhandelen met de Babyloniërs 

en kwamen ze tot een compromis waardoor ze God konden gehoorzamen, terwijl ze de Babyloniërs 

tevreden konden stellen. Maar hier hebben we een situatie waarin het onderhandelen niet werkt. Er is 

geen compromis mogelijk; er is geen manier om iedereen tevreden te stellen. Ze kunnen ofwel buigen 

voor het beeld en God onteren, of niet buigen en de koning onteren. 

 

Voor de hedendaagse gelovigen heeft het de voorkeur om een Daniël 1-situatie te hebben, waarin we 

trouw kunnen zijn aan onze overtuigingen en toch goede relaties kunnen onderhouden met de 

ongelovigen in de wereld om ons heen. Het is het beste als ons leven niet wordt bedreigd, onze loyaliteit 

niet in twijfel wordt getrokken als we gehoorzaam proberen te zijn aan God in ons geloof. Maar wat 

moeten we doen als ons leven wordt bedreigd en onze loyaliteit in twijfel wordt getrokken? Moeten we 

toegeven aan de onrechtvaardige eisen van de wereld, zodat we kunnen blijven leven of in de gunst 

blijven van de koning? Of moeten we God trouw blijven, ook al kost het ons onze sociale status of zelfs 

ons leven? Laten we verder lezen en dat gaan uitzoeken: 

 

Daniël 3:16-18 

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. 

 

Het antwoord van deze drie mannen staat vast. Ze zijn niet bang voor de koning; God kan hen uit zijn 

handen verlossen. Maar zelfs als God hen niet verlost en ze de dood tegemoet zouden gaan, is het nog 

steeds beter voor hen om God te dienen. 

 

Wat een inspirerende reactie is dat! God is zoveel groter dan de machten van deze wereld, dat we ons 

zelfs geen zorgen hoeven te maken of Hij ons in dit leven verlost van vervolging. Hij is daartoe absoluut 

in staat, maar Gods Koninkrijk is eeuwig en uiteindelijk zal Hij zegevieren, ongeacht de bedreigingen 

waarmee we worden geconfronteerd vanuit de tijdelijke koninkrijken van deze wereld. Zoals Jakobus 

zegt: 

 



Jakobus 1:12 

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van 

het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 

 

Deze "kroon van het leven" waar Jakobus over spreekt, is het eeuwige leven, een leven dat we 

ontvangen nadat we zijn gestorven, een leven dat de ontberingen en het kwaad, dat we tijdens dit leven 

moeten doorstaan, overstijgt. 

 

Openbaring 2:10 

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis 

werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw 

tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. 

 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego waren niet bang, omdat ze wisten dat hun leven niet echt in de handen 

was van de koning, maar in de handen van God. Zelfs als de koning hun vleselijke lichamen zou 

vernietigen, zou God hun kronen van leven geven in Zijn eeuwige Koninkrijk. Als we Gods volk zijn, 

delen we in diezelfde hoop en kunnen we dezelfde zekerheid hebben als deze drie mannen. 

 

Terugkomend op ons verhaal: Nebukadnezar vond de geloofsverklaring van deze mannen niet 

inspirerend. Hij was zelfs razend: 

 

Daniël 3:19-23 

Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 

zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste 

mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen 

in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun 

broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. 

Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, 

hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego naar boven 

brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden 

midden in de brandende vuuroven gevallen waren, … 

 

Het lijkt er dus op dat deze mannen zouden sterven voor hun geloof. Net als zoveel trouwe profeten en 

heiligen door de geschiedenis heen, zouden ze de ultieme prijs betalen voor hun gehoorzaamheid aan 

God. Maar God had eigenlijk een ander doel voor deze situatie. God had Zichzelf al aan koning 

Nebukadnezar geopenbaard door een droom, in hoofdstuk 2, en nu openbaart Hij Zichzelf opnieuw door 

een wonder: 

 

Daniël 3:24-25 

… sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei 

tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij 

antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie 

vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de 

vierde lijkt op die van een zoon van de goden. 

  



Net als bij de Exodus wilde God deze situatie gebruiken om Zijn macht te demonstreren aan de 

ongelovige mensen. Nebukadnezar was echter niet zo uitdagend koppig zoals Farao; toen God sprak, 

lette Nebukadnezar scherp op. Toen Hij zag dat God deze mannen op een wonderbaarlijke wijze van 

hun straf redde, verdween meteen al zijn woede en wilde hij de waarheid zien; hij wilde zien wat God 

aan het doen was. 

 

Daniël 3:26-27 

Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het 

woord en zei: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dienaren van de allerhoogste God, ga naar buiten 

en kom hier! Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het midden van het vuur. Toen 

kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning 

bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het haar 

van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing zelfs  geen 

brandlucht aan hen. 

 

Als ze met z'n drieën uit de oven komen, wordt ons de volledige omvang van dit wonder verteld: niet 

alleen zijn de mannen ongedeerd, maar hun kleding is onbeschadigd en ze ruiken niet eens naar rook. 

 

Dit wonder is niet alleen een geweldig voorbeeld van de kracht van God, maar het is een beeld van hoe 

God de goddelozen zal oordelen en de rechtvaardigen zal bevrijden. Het oordeel van God wordt soms 

afgebeeld als een rokende oven, zoals in de volgende verzen: 

 

Genesis 19:28 
Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er 

rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. 

 

Mattheüs 13:40-43 
Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de 

voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit 

Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen 

hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de 

rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, 

laat hij horen. 

 

Dus na dit leven zullen de goddelozen worden verteerd als onkruid dat in een oven wordt geworpen, 

zoals de mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego in de oven wierpen. Maar in dit leven moet het 

volk van God soms hun eigen oven doorstaan. Hier zijn enkele voorbeelden: 

 

1 Koningen 8:50-51 
Vergeef Uw volk datgene waarmee zij tegen U zondigden, en al hun overtredingen waarmee zij 

tegen U overtraden, en geef hun ontferming bij hen die hen als gevangenen wegvoerden, zodat 

die zich over hen ontfermen. Want zij zijn Uw volk en Uw eigendom, door U uit Egypte geleid, 

uit het midden van de ijzeroven. 

  



Psalm 102:2-4 
HEERE (JHWH), luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen. Verberg Uw 

aangezicht niet voor mij; neig Uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid; op de dag dat ik 

roep, verhoor mij spoedig. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen, mijn beenderen zijn 

uitgebrand als een haard. 

 

Vaak redt God Zijn volk niet door hen uit de oven te houden, maar door hen te beschermen terwijl ze 

zich in de oven bevinden. De reden dat Hij dit doet, is omdat het vuur van de oven Zijn volk loutert en 

zuivert. Bijvoorbeeld: 

 

Jesaja 48:10 
Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. 

 

Zacharia 13:8-9 

Het zal gebeuren, spreekt de HEERE (JHWH), dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid 

zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het 

vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud 

beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; 

en zij zullen zeggen: DE HEERE (JHWH) is mij God. 

 

Spreuken 17:3 
Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, maar de HEERE (JHWH) 

beproeft de harten. 

 

Jakobus zegt dat deze beproevingen ons "volmaakt en geheel oprecht maken", zodat we in niets 

tekortschieten. (Jakobus 1:2-4). God haalt ons door het vuur en zuivert ons in dit leven, zodat we geen 

onzuiverheden meer hebben die weggebrand moeten worden in het leven dat we binnengaan (1 Korinthe 

3:11-15). Als we trouw zijn aan God, zullen we zelfs niet naar rook ruiken als we daar aankomen. 

 

Nog een belangrijk aspect van deze beproevingen is dat God ons niet in de steek laat om het alleen te 

doorstaan. Net zoals God daar was met Sadrach, Mesach en Abed-Nego, zal Hij bij ons zijn als we door 

onze eigen zuiverende vuren heengaan: 

 

Jesaja 43:1-3 
Maar nu, zo zegt de HEERE (JHWH), uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet 

bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult 

gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door 

het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE 

(JHWH), uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland … 

 

Laten we Daniël hoofdstuk 3 afmaken: 

  



Daniël 3:28-30 
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. 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. Toen maakte de koning Sadrach, 

Mesach en Abed-Nego voorspoedig in het gewest Babel. 

 

Dus Sadrach, Mesach en Abed-Nego maakten de koning woedend aan het begin, maar eindigen dit 

hoofdstuk in voorspoed bij de koning. Nebukadnezar gaat zelfs zo ver om te verordenen dat hun God 

niet gelasterd mag worden. Alles blijkt uiteindelijk nog beter te worden. 

 

Als we met dergelijke beproevingen worden geconfronteerd, ultimatums van onderdrukkers, die eisen 

dat we God ongehoorzaam moeten zijn om hen te gehoorzamen, kunnen we naar dit verhaal kijken als 

voorbeeld van wat we moeten doen. We moeten de eeuwige Koning van het eeuwige Koninkrijk 

gehoorzamen, niet een sterfelijke koning wiens koninkrijk op een zekere dag zal veranderen in stof. 

Soms zal God ons een gunst verlenen bij de onderdrukker, en zullen we de oven niet hoeven te 

doorstaan; soms zullen we door de oven heengaan en leven, zoals Sadrach, Mesach en Abed-Nego 

deden. En soms zal God toestaan dat de onderdrukker onze aardse lichamen vernietigt. Het maakt echter 

niet uit welke van deze situaties zich voordoet, het speelt allemaal in op het plan van God. Of God ons 

nu veilig houdt, ons door het vuur heen zuivert of ons naar ons eeuwige huis brengt, Hij heeft alles 

onder controle. We hoeven niet bang te zijn voor de macht van mensen. 

 

Psalm 56:12 
Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen? 

 

In het volgende studie in deze serie zullen we Daniël hoofdstuk 4 onderzoeken. We hopen je daar weer 

te zien. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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