
Hoop in onzekere tijden

Profetie voor Onze Tijd
Daniel’s Geloof in Actie



Namen de vrienden van Daniel (Beltsazar)

Oorspronkelijke Nieuwe
Hebreeuwse Naam Babylonische Naam

Hananja Sadrach
Misaël Mesach
Azarja Abednego



Babylon



Babylon





Griekse Paleis



God geeft boodschappen aan
ons door Zijn profeten

Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij
openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Amos 3: 7



Romeinse Paleis





Paleis ‘t Loo





Windsor Castle





Prins Charles





Perfect
(hopen we!)



Optie 1         – Optie 2



Daniël 1: 3 - 4
3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen,
Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van
koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te
brengen.

4 Het moesten jongemannen zonder lichamelijke
gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan
kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en
bovendien geschikt om aan het hof te dienen.
Aspenaz moest hen onderwijzen in de geschriften
en de taal van de Chaldeeën.



Daniël 1: 5

5 De koning stelde een dieet op van het beste
voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken.
Drie jaar lang moesten zij de opleiding volgen en
daarna zouden zij bij hem in dienst komen.



Daniël 1: 9 - 14
9God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniël tegemoet
kwam.

10Hij zei echter wel: "Ik ben bang dat je mager en bleek zult worden in
vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die
zelf het dieet heeft vastgesteld dat ziet, krijg ik problemen."

11Daniël sprak erover met de kamerheer, die door Aspenaz was
aangesteld om voor hem en Hananja, Misaël en Azarja te zorgen.

12Daniël stelde hem voor: "Neem dan tien dagen met ons de proef, door
ons uitsluitend groenten en water te geven.

13Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de
andere jongens, die wel van het voedsel van de koninklijke tafel eten. Dan
kunt u altijd nog besluiten of u ermee doorgaat of niet."

14De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen.



Je bent wat je eet!





Gezond
Leven!



Relatie
met
God



Elite worden
Ballingschap
Decadentie



God Aanbidden

Hun relatie met God

Hun Rol/Relatie
in de wereld



Hoe werd die relatie
duidelijk?



Daniël 2: 10

10 De Chaldeeën antwoordden de koning: ‘Er is
geen mens ter wereld die aan het verzoek van de
koning kan voldoen; daarom heeft geen koning,
hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van
een magiër, bezweerder of Chaldeeër gevraagd.



Daniël 2: 11

11 Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand zal
het de koning kunnen vertellen, behalve de goden,
maar die verkeren niet onder de stervelingen.’



Daniël
& vrienden God is er

Chaldeeën God is er niet



Daniël 2: 27 - 28

27 Daniël antwoordde de koning: ‘Wijzen,
bezweerders, magiërs noch toekomstvoorspellers
kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan
hem onthullen.

28 Maar er is een God in de hemel die mysteries
onthult. Hij heeft koning Nebukadnessar laten weten
wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. De
droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u
opkwamen, waren deze:







Hoofd – Goud
(Dan 2:37-38)

Borst – Zilver
(Dan 2:39)

Buik & Lenden – Brons
(Dan 2:39)

Benen – IJzer
(Dan 2:40)

Voeten & Tenen –
IJzer & Leem (Dan 2:40)



Hoofd – Goud
605 – 539/536 vr Chr.

Borst – Zilver
536/539 – 330 vr Chr.

Buik & Lenden – Brons
330 – 166 vr Chr.

Benen – IJzer
166 vr Chr. – 10 AD

Voeten & Tenen –
IJzer & Leem
10 AD – heden



Steen         Berg
(Dan 2:44-45)



Dan 2: 45 - Maar de steen die tegen
het beeld was geslagen, werd een
hoge berg die de hele aarde bedekte.



Daniël 2: 47

47 De koning zei tegen Daniël: ‘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.’



Daniël 2: 28
28 Maar er is een God in de hemel die
mysteries onthult. Hij heeft koning
Nebukadnessar laten weten wat er aan het
einde van de tijd zal gebeuren. De droom en
de visioenen die tijdens uw slaap in u
opkwamen, waren deze:

45 (b) De grote God heeft de koning laten
weten wat er in de toekomst te gebeuren
staat. De droom is waar, en de uitleg
betrouwbaar.’

Daniël 2: 45b







Er is hoop in onzekere tijden


