(aan)bidden
De vrienden van Daniël
Je kent vast de uitdrukking: ‘zeg me wie je vrienden zijn, dan
zeg ik wie je bent. Wat betekent dit?
Wie zijn jouw vrienden? Wat betekenen ze voor je? Wat vinden
jullie fijn/leuk om samen te doen? Zijn er dingen wat je niet fijn
vindt aan je vriend(en)? Hoe ga je daar dan mee om? Hebben
jouw vrienden de Heere lief? Heb jij de Heere lief?
We hebben gehoord over Daniël: Hij nam zich iets voor in zijn
hart (Daniël 1) en hij hield zoveel van God dat hij bleef bidden
ondanks een verbod (Daniël 6)
Nu gaat het over de vrienden van Daniël. Zij komen in een
situatie waarin ze juist weigeren te bidden/knielen omdat ze
net als Daniël de Heere liefhebben.
Je zult maar zo’n vriendengroep zijn!
Lees je Bijbel
Lees Daniël 3. ‘Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en
zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo
zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij
zal ons uit uw hand, o koning! verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning! Dat wij uw goden niet
zullen eren, nog het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.’ Daniël 3: 16-18
- Vertel in eigen woorden wat er precies gebeurt.
- De vrienden wisten van tevoren al welke straf er boven hun hoofd hing als ze niet zouden
buigen voor het beeld. Wat zegt dit over hen dat zij toch niet bogen?
- In vers 7 staat dat alle volken zich bogen. Er zullen veel mensen tussen gestaan hebben die
zich normaal gesproken bogen voor andere goden. Toch buigen zij voor dit beeld. Alleen de
drie joodse mannen weigeren te buigen.
- Koning Nebukadnezar wil hen nog een kans geven. Hoe reageren deze vrienden? Lees nog
eens Daniël 3: 16-18. Praat met elkaar over deze teksten. Is jouw geloof net zo groot als dat
van deze vrienden?
- Nebukadnezar wordt razend. Daarom laat hij de oven 7x zo heet stoken. De vrienden worden
erin gegooid. Waarom zou God het zo ver laten komen? Waarom veranderde hij niet eerst
Nebukadnezars hart?
De vrienden verkozen het vuur boven het knielen voor een beeld. Juist daardoor werd God zo
verheerlijkt.
- Wie aanbid jij? Staat God bovenaan in jouw leven? Geloof je dat God je helpt in je nood? Ben
je bereid om jezelf te geven om God te gehoorzamen?
Doen
-

-

Bouw het Bijbelgedeelte na met duplo of lego
Leer psalm 91: 2, 11, 12
‘Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en Mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de
handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.’
Praat over en bid voor de vervolgde kerk.

