KRINGSTUDIE week 45
Een avontuurlijk geloof
Schriftgedeelte: Daniël 3
INLEIDING:
Als je voor iets of iemand buigt toon je
respect en dankbaarheid, maar je stelt
de ander ook (letterlijk) hoger dan
jezelf. Sadrach, Mesach en Abednego
(voorheen Chananja, Misaël en Azarja)
waren met Beltesassar (beter bekend
als Daniël) door koning Nebukadnezar
zo’n 600 jaar v.Chr. weggevoerd uit
Judea naar Babel. Daar waren ze
opgevallen vanwege hun schoonheid
en wijsheid en aangesteld als
koninklijke adviseurs en later
bestuurders (Daniël 1 en 2:49). In
hoofdstuk 3 lezen we dat ze weigerden
te buigen voor het door de koning
opgerichte beeld van zo’n 27 meter
hoog en 2.70 meter breed bedekt met
goud. Ze wisten dat niet-buigen de
dood betekende. Ondanks de
herkansing (vers 13-18) blijven ze staan
voor de God die hen vroeg niet te
buigen voor afgoden (Ex.20:4,5). Ze
erkenden maar één God, de God van
Abraham, Isaac en Jacob en alleen voor
hem wilden ze buigen. Van Sadrach,
Mesach en Abednego kennen we maar
één citaat, een veelzeggende: 16 Wij
vinden het niet nodig, Nebukadnessar,
uw vraag te beantwoorden, 17 want
als de God die wij vereren ons uit een
brandende oven en uit uw handen kan

redden, zal hij ons redden. 18 Maar ook
al redt hij ons niet, majesteit, weet dan
dat wij uw goden niet zullen vereren,
noch zullen buigen voor het gouden
beeld dat u hebt opgericht.
We leren van deze geschiedenis dat
het mogelijk is een geloof te hebben
dat:
• zich niet laat intimideren en onder
druk laat zetten door dreiging
(Hebr.11:27, 2 Tim.2:12)
• beseft dat staan in geloof kan
betekenen dat je lijden ondergaat of
gedood zult worden (2 Tim.3:12, 1
Joh.3:13)
• zich te allen tijde onderwerpt aan de
wil en leiding van God (Matt.26:39,
Rom.12:1,2)
• weet (!) dat uiteindelijk God het laatste
woord heeft (Jes.43:2, Fil. 1:20-24,
Rom.8:31-39)
• maar één verlangen heeft, dat God
door jouw leven en sterven de eer
ontvangt die Hem toekomt.
Het is een geloof waardoor zij bereid
waren in de oven gegooid te worden.
Waardoor Jeremia bereid was in de put
gegooid te worden (Jer.38:6).
Waardoor Stefanus gestenigd werd
(Hand.7:54vv), waardoor Paulus in de

gevangenis zat (Fil.1:12-26) Waardoor
Polycarpus op 86-jarige leeftijd in 156
na Chr. bereid was verbrand te worden
en Asia Bibi 8 jaar in een Pakistaanse
dodencel zat en veel broeders en
zusters vandaag nog steeds vervolgd of
gedood worden. (www.opendoors.nl)
Het is ook een geloof waardoor een
tiener ergens in Nederland uitgelachen
of buitengesloten wordt, omdat ze niet
meedoet met wat “normaal” zou zijn.
Waardoor ondernemers kansen
missen, omdat ze eerlijk willen
handelen. Waardoor jonge stellen
kiezen geen sex te hebben voor hun
huwelijk, omdat God dat vraagt.
Waardoor mensen kiezen niet mee te
doen met geroddel op het werk en niet
de andere kant uit te kijken als er
onrecht gebeurt.
Het is een geloof dat zich weigert te
onderwerpen aan machten en
krachten die een blokkade zouden
kunnen zijn in het dienen van God. Kies
voor wie je wilt buigen en voor wie je
wilt blijven staan, opdat God de eer
ontvangt die Hem toekom en mensen
God gaan verheerlijken (Matt.5:16)

VRAGENRONDEN
Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of
duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.
Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook
waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen
werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.
Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende
weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.
Hulpvragen
1. Afgoden houden je van God af en namaakgoden geven valse hoop. Wat zijn de af- of namaakgoden waar jij mee te maken
hebt?
2. Sadrach, Mesach en Abednego worden gered. Wat is het gevolg van die redding?
3. Ken je een gebeurtenis van iemand, die hoewel er geen, naar de mens gesproken gewenste, redding was wel tot een
getuigenis van Gods liefde heeft geleid

