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Boodschap 3 

De triomf van de overwinnaars 
gezien met Daniël en zijn vrienden 

Schriftlezing: Da. 1 – 6 

I. “En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die 
velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en 
altoos”—Da. 12:3; verw. Da. 1—6: 

A. Iedereen in de plaatselijke gemeenten zou een stralende ster moeten zijn, een 
kopie van de hemelse Christus als de levende Ster (Nu. 24:17; Op. 22:16; verw. 
Mt. 2:2); de sterren zijn zij die schijnen in de duisternis en door wie mensen 
zich wenden van de verkeerde weg naar de rechte weg (Op. 1:20). 

B. De overwinnaars als de stralende sterren zijn de boodschappers van de 
gemeenten, zij die één zijn met Christus als de Boodschapper van God en die de 
huidige Christus bezitten als de levende en frisse boodschap gezonden door God 
aan Zijn volk—Op. 1:20—2:1; Mal. 3:1. 

C. Er zijn twee manieren om een overwinnende ster te worden—ten eerste, door 
de Bijbel, en ten tweede, door de zevenvoudig versterkte Geest: 
1. “En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan 

daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 
de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”—2 Pe. 1:19: 
a. Petrus vergeleek het profetische woord in de Schrift met een lamp, die 

schijnt in een duistere plaats; dit geeft aan dat (1) deze eeuw een duistere 
plaats is in een duistere nacht (Rom. 13:12) en alle volken van deze 
wereld bewegen en handelen in duisternis (verw. 1 Joh. 5:19); en (2) het 
profetische woord van de Schrift, als de schijnende lamp voor de gelovigen, 
geestelijk licht over draagt dat schijnt in hun duisternis (niet slechts 
kennis in woorden en letters voor hun verstandelijk begrip), hen een 
stralende dag doet binnen gaan, zelfs door de duistere nacht heen, totdat 
de dag van de wederkomst van de Heer aanbreekt. 

b. Voordat de dag van de wederkomst van de Heer aanbreekt, gaat de 
Morgenster op in de harten van de gelovigen, die zijn verlicht en 
onderwezen door acht te slaan op het stralende profetische woord in de 
Bijbel; als wij acht slaan op het woord in de Bijbel dat schijnt als een lamp 
in een duistere plaats, dan hebben we Zijn opgang in onze harten om te 
schijnen in de duisternis van afvalligheid waarin we ons nu bevinden, 
vóór Zijn feitelijke wederkomst als de Morgenster—Op. 2:28; 22:16; 2 Tim. 
4:8. 

2. “Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft”—Op. 
3:1: 
a. De zeven Geesten zijn één met de zeven sterren, en de zeven sterren 

zijn één met de zeven Geesten. 
b. De zeven Geesten van God stellen de Gemeente in staat om intens levend 

te zijn, en de zeven sterren maken dat zij intens straalt. 
c. De zevenvoudig versterkte Geest leeft en kan nooit worden vervangen 

door dode letters of door kennis—2 Kor. 3:6. 
d. De zeven sterren zijn de boodschappers van de gemeenten; zij zijn de 

geestelijke mensen in de gemeenten, zij die de verantwoordelijkheid 
dragen van het getuigenis van Jezus; zij hebben een hemelse natuur en 
staan in een hemelse positie net als de sterren—Op. 1:20. 
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II. Het principe van het wederopbouwwerk van de Heer zien we bij “Daniël 
en zijn vrienden” (Chananja, Misaël en Azarja), die absoluut één waren met 
God in hun overwinning over satans listen—Da. 2:13, 17; verw. Op. 17:14; 
Mt. 22:14: 

A. In zijn duivelse beproeving van Daniël en zijn vrienden veranderde Nebukadnessar 
hun namen die aangaven dat ze God toebehoorden, in namen die hen één 
maakten met afgoden—Da. 1:6-7: 
1. De naam Daniël, wat God is mijn Rechter betekent, werd veranderd in 

Beltesassar, wat betekent de prins van Bel of de favoriet van Bel—Js. 46:1. 
2. De naam Chananja, wat God is genadig of rijkelijk begenadigd door God 

betekent, werd veranderd in Sadrach, wat betekent verlicht door de 
zonnegod. 

3. De naam Misaël, wat wie is als God? betekent, werd veranderd in Mesach, 
wat betekent wie is als de maangodin Shack? 

4. De naam Azarja, wat God is mijn Helper betekent, werd veranderd in 
Abednego, wat betekent de getrouwe knecht van de vuurgod Nego. 

B. Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over het demonische dieet—Da. 1: 
1. De duivelse beproeving van Nebukadnessar bestond als eerste uit het 

verleiden van de vier briljante jonge nakomelingen van Gods verslagen 
uitverkorenen, Daniël en zijn drie vrienden, om verontreinigd te worden 
door van het onreine voedsel te nemen dat geofferd was aan de afgoden. 

2. Dat voedsel eten was voor Daniël en zijn vrienden hetzelfde als verontreiniging 
in te nemen, de afgoden tot zich te nemen en daardoor één te worden met 
satan—verw. 1 Kor. 10:19-21. 

3. Toen Daniël en zijn vrienden weigerden het onreine voedsel van 
Nebukadnessar te eten en in plaats daarvan kozen om alleen groenten te 
eten (Da. 1:8-16), weigerden zij deel te hebben aan het principe van de boom 
van kennis van goed en kwaad (verw. Gn. 3:1-6) en namen zij van de boom van 
het leven, waardoor zij één werden met God (verw. Gn. 2:9, 16-17). 

4. Het wederopbouwwerk van de Heer is het herstel van het eten van Jezus 
voor de opbouw van de Gemeente—Gn. 2:9, 16-17; Op. 2:7, 17; 3:20. 

5. We kunnen Jezus eten door Zijn woord te nemen en nauwgezet te zijn door 
alleen om te gaan en in contact te komen met hen die de naam van de Heer 
aanroepen vanuit een rein hart—Jr. 15:16; 2 Tim. 2:22; 1 Kor. 15:33; Spr. 
13:20.  

C. Daniël en zijn drie vrienden triomfeerden over de duivelse blindheid, waardoor 
mensen de betekenis van het grote menselijke beeld niet konden zien en de 
verbrijzelende steen als de goddelijke geschiedenis in de menselijke geschiedenis— 
Da. 2: 
1. De collectieve Christus als de steen en de berg, de Bruidegom met Zijn bruid, 

de collectieve mens van God met de adem van God, zal de antichrist en zijn 
legers verbrijzelen en doden door de adem, het zwaard, van Zijn mond—Da. 
2: 34-35, 44-45; 2 Tes. 2:8; Op. 19:11-21; Gn. 11:4-9; verw. Js. 33:22.  

2. Christus brengt Zijn bruid voort als de nieuwe schepping door groei, 
transformatie en volwassenheid; daarom is er een dringende behoefte aan 
volwassenheid—Kol. 2:19; 2 Kor. 3:18; Rom. 12:2; Heb. 6:1a. 

3. Christus als de levende en kostbare steen, als het fundament, als de hoeksteen 
en als de sluitsteen van Gods bouwwerk infuseert ons met Zichzelf als de 
kostbaarheid om ons te transformeren in levende en kostbare stenen voor 
Zijn bouwwerk—1 Pe. 2:4-8; Js. 28:16; Zach. 3:9; 4:7, 9-10. 
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D. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de verleiding van het aanbidden van 
afgoden—Da. 3; verw. Mt. 4:9-10: 
1. Alles wat niet de ware God is in onze wedergeboren geest is een afgod 

waarmee we God vervangen; alles wat niet in de geest of van de geest is, is 
een afgod—1 Joh. 5:21. 

2. De vijand van het Lichaam is het zelf dat God vervangt met eigen belang, 
zelfverhoging, zelfverheerlijking, eigen schoonheid, en eigen kracht; in het 
Lichaam en voor het Lichaam verloochenen we het zelf en verkondigen we 
niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer—Mt. 16:24; 2 Kor. 4:5. 

3. De vrienden van Daniël hadden een waarachtige geest van martelaarschap; 
zij stonden voor de Heer als de unieke God en verzette zich tegen het 
aanbidden van afgoden ten koste van hun eigen leven, ze werden op bevel 
van Nebukadnessar in de vurige oven geworpen—Da. 3:19-23. 

4. Toen Nebukadnessar in de vurige oven keek zag hij vier mannen wandelen 
in het midden van het vuur (Da. 3:24-25); de vierde persoon was de 
voortreffelijke Christus als de Zoon des mensen, die was gekomen om met 
Zijn drie gemartelde en vervolgde overwinnaars te staan en om het vuur tot 
een aangename plaats te maken om in rond te wandelen. 

5. De drie overwinnaars hoefden God niet te vragen hen te redden van de 
vurige oven (Da. 3:17); Christus als de Zoon des mensen—Hij die gekwalificeerd 
en in staat is om met Gods volk mee te voelen in alle dingen (Heb. 4:15-16)—
kwam om hun Vriend te zijn en voor hen te zorgen in het uur van hun lijden, 
door Zijn aanwezigheid maakte Hij hun plaats van lijden tot een aangename 
situatie. 

E. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de bedekking, waardoor mensen niet 
in staat zijn te zien dat de hemelen worden geregeerd door de God van de 
hemelen—Da. 4: 
1. Als degenen die door God zijn uitverkorenen om Zijn volk te zijn voor de 

voortreffelijkheid van Christus zijn we onder Gods hemelse bestuur met als 
doel Christus superieur te maken—Da. 4:18, 23-26, 30-32; Rom. 8:28-29; Kol. 
1:18b; 2 Kor. 10:13, 18; Jr. 9:23-24. 

2. “En die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen”—Da. 4:37b. 
F. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de onwetendheid betreffende de 

gevolgen van de losbandigheid voor God en de belediging van Zijn heiligheid—
Da. 5: 
1. Belsassar gebruikte het gouden en zilveren gerei dat bedoeld was voor de 

aanbidding van God in Zijn heilige tempel in Jeruzalem voor de aanbidding 
van afgoden; dit was een belediging van Gods heiligheid (Da. 5:4); hij had 
moeten leren van de ervaring van Nebukadnessar (Da. 4:18-37); hij had deze 
les echter niet geleerd en als gevolg daarvan moest hij lijden (Da. 5:18, 20, 
24-30; 6:1). 

2. “Omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van 
dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem 
gevonden wordt, in Daniël”—Da. 5:12a. 

3. “Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel 
gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men 
heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, 
uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken; gij hebt de 
goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien 
of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem is en die 
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al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt”—Da. 5:22-23, verw. 
Da. 5:20. 

G. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de subtiele verleiding die de trouw 
van de overwinnaars in de aanbidding van God verhinderde—Da. 6: 
1. Het middelpunt van Daniël 6 is het gebed van de mens voor de uitvoering 

van Gods economie; de gebeden van de mens zijn de sporen die de weg banen 
voor de voortgang van Gods beweging; er is geen andere weg om Gods 
economie tot volheid en tot vervulling te brengen dan door gebed; dit is het 
verborgen geheim van dit hoofdstuk. 

2. Daniël bad met open vensters in de richting van Jeruzalem; door zijn genadig 
gebed bracht God Israël terug naar het land van hun vaderen—Da. 6:11; 
verw. 1 K. 19:12, 18. 

3. “Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij 
naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant 
van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad 
en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen”—Da. 6:11. 

4. God luistert naar ons gebed, wanneer ons gebed gericht is op Christus 
(uitgebeeld door het heilige land), op het koninkrijk van God (uitgebeeld door 
de heilige stad) en op het huis van God (uitgebeeld door de heilige tempel) 
als het doel in Gods economie—1 K. 8:48-49. 


