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JOHANNESBEUKELMAN 

Johannes Beukelman werd op 11 maart 1704 te 
Hoorn geboren. 
Toen hij 16 jaar oud was ging hij naar de 
Hogeschool te Utrecht, waar hij wijsbegeerte, 
Hebreeuws en Joodse oudheden studeerde. Drie 
jaar later vertrok hij naar Leiden. Daar studeerde 
hij theologie bij de professoren Johannes à Marck 
en Johannes Wesselius. 
In 1726 werd hij als predikant bevestigd in zijn eer
ste gemeente te Driehuizen. Vervolgens diende hij 
de gemeenten Alblasserdam (1729), Zierikzee 
(1733), Hoorn (1737), Rotterdam (1749) en 's
Gravenhage (1750). Daar is hij op 17 augustus 
1757 in de Heere ontslapen. 
Hij heeft diverse prekenbundels nagelaten. 
De preek die u hierbij wordt aangeboden is in de 
taal en stijl van het tegenwoordig Nederlands her
schreven uit "Uitgelezene Keurstoffen ··. eerste 
deel , uitgave 1775. 

DE STANDVASTIGHEID VAN DANiëL 

door 

JOHANNES BEUKELMAN 

"Toen nu Daniël verstond dat dit schrift 
getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu 
had in zijn opperzaal open vensters tegen 
Jeruzalem aan) en hij knielde drie tijden 's 
daags op zijn knieën, en hij bad en deed 
belijdenis voor zijn God ganselijk gelijk hij 
vóór dezen gedaan had". 

Daniël 6 vers 11. 

Veel en velerlei zijn de scherpe pijlen en doordrin
gende speren van de satan, die bij aanwendt tot de 
ondergang van Gods gunstgenoten. Terecht worden 
die pijlen voor de gevaarlijkste gerekend, waarmee 
hij als een engel des lichts, onder de schijn van 
vriendschap, met vleiende taal en schone beloften 
het hart raakt, of die hij als een brullende leeuw 
onder 't bulderen van schrikbarende dreigementen 
op hen afschiet. 
In het eerste geval openbaren zich vooral de listige 
en onbetrouwbare streken van de vorst der duister
nis. Geoefend in alle boosheid en bedrog èn door 
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de bedrieglijke wereld die hij daarbij te hulp roept, 
weet hij zeer slim de dwaze mens te overrompelen 
met weelde en wellust. Hij doet alsof hij de mens 
heerlijke lekkernijen opdist. Maar intussen ver
mengt hij het smakelijke brood en de aantrekkelij
ke wijn met schadelijk vergif, waardoor het ver
stand beneveld wordt. 
Maar ook bespringt hij de gelovigen wel als een 
woedende leeuw met vreselijke bedreigingen. De 
grootste wreedheden, waarvan zij nooit gehoord 
hebben, stort hij in hun hart. Het is alsof een bende 
onreine roofdieren op hen afkomt, ja, alsof een 
bruine nevel zich over hen verspreidt en ze door 
zwarte rook uit een oven geheel bedekt worden. 
Het is de plicht van alle gelovigen zich niet te laten 
verlokken door deze bedrieglijke verleidingen, 
maar de voetstappen van Mozes te drukken, die 
zich niet blind staarde op de glans van een geheel 
Egyptisch koninkrijk. 
Ja, zij moeten de voetstappen drukken van Hem, 
Die meer is dan Mozes, van de Heiland der wereld. 
Toen satan Hem al de koninkrijken van de aarde 
voorstelde, versmaadde Hij die rijke aanbieding 
geheel en al. 
Zo moeten ook godvrezende mensen met een voor
zichtige dapperheid, als een belegerde stad, op hun 
hoede zijn voor de schrikbarende dreigementen. Ze 
moeten bekleed zijn met een hamas van waarheid 
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en godsvrucht en voorzien zijn van het schild des 
geloofs, waarop de vurige pijlen afstuiten, tot scha
de van de aanvaller. 
Een heerlijk voorbeeld vinden we hier in de god
vrezende Daniël, volgens de woorden die wij met u 
lazen. We willen het verband van de tekst wat 
nader bezien: 
Darius de Meder had het koninkrijk van Babel ont
vangen toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud 
was. Hij nam zich voor Daniël boven zijn honderd 
en twintig stadhouders te verheffen en hem zo over 
het gehele koninkrijk te stellen (zie de eerste vier 
verzen van ons teksthoofdstuk). 
De vorsten en stadhouders werden hierover vervuld 
met nijd tegen Daniël. Zij bewogen de koning een 
bevel te geven en een gebod te tekenen, dat in der
tig dagen niemand iets mocht bidden, dan alleen 
van de koning, op straf van in de leeuwenkuil 
geworpen te worden. 
Daniël, niettegenstaande het getekende bevel van 
de koning en de schrikbarende bedreiging dat hij in 
de leeuwenkuil geworpen zou worden, liet zich 
echter daardoor niet afschrikken of terughouden 
van het zoeken en dienen van God. Hij bad drie
maal 's daags en deed belijdenis van zijn zonden, 
gelijk hij daarvóór gedaan had. Uitvoeriger behoe
ven we het tekstverband niet te bespreken. 

5 



Onze tekstwoorden tonen ons: 
DE STANDVASTIGHEID VAN DANlëL 

De standvastigheid in het dienen van God, ondanks 
het geduchte dreigement waarmee dit verboden 
was. Het gedrag van Daniël is een voorbeeld van 
grote standvastigheid. Een voorbeeld, om als een 
sterke ketting ook anderen tot de beoefening van 
zo' n godvrezend gedrag te trekken. Een voorbeeld 
dat onze aandacht en nog veel meer onze navolging 
waard is. 

"O God, zegen het daartoe, dat velen van ons 
tot navolgers van Daniël gemaakt worden!" 
Amen. 

In deze tekst ontmoeten wij: 
1. Wat Daniël aanleiding gaf om zijn stand

vastigheid in het dienen van God te tonen: 
"Toen nu Daniël verstond dat dit schrift 
getekend was ... " 

2. Zijn standvastigheid zelf in het dienen van 
God. Dit wordt drieledig beschreven: 
a. ten opzichte van de plaats: "Hij 

ging in zijn huis (hij nu had in zijn 
opperzaal open vensters tegen 
Jeruzalem aan)"; 

b. ten opzichte van de manier: " ... en 
hij knielde op zijn knieën en hij 
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bad en deed belijdenis voor zijn 
God ... "; 

c. ten opzichte van de tijd: " ... drie tij
den des daags, ganselijk gelijk hij 
vóór dezen gedaan had". 

1. Eerst ontmoeten wij de persoon over wie gespro
ken wordt. Het is Daniël. Wat geeft hem aanleiding 
om zijn standvastigheid te tonen? "Toen hij nu ver
stond dat dit schrift getekend was ... " 
Daniël is één van degenen geweest die door 
Nebukadnezar van hun aangename vrijheid waren 
beroofd en als gevangenen uit Jeruzalem waren 
weggevoerd naar Babel. 
Daniël was een jongeman uit de koninklijke fami
lie, die in de natuur en in de genade, naar lichaam 
en naar geest, vele schone gaven ontvangen had. 
Hij was door de koning van Babel gekozen om 
onderwezen te worden in de Chaldeeuwse taal, om 
te staan in het koninklijk paleis, om hem te dienen 
en om later in een aanzienlijk ambt gebruikt te 
worden. 
Daniël was door de Heere met een bijzonder ver
stand, boven anderen, begaafd. Hij was door God 
tot een grote tolk van Zijn geheimen gemaakt. Zo 
legde hij beter dan alle sterrekijkers en waarzeggers 
dromen en gezichten uit. Daarom is hij bij de 
koningen in hoge achting geweest. Hij werd door 

7 



hen met kostbare geschenken vereerd en tot hoge 
ambten verheven boven zijn medegenoten, zelfs 
boven de andere vorsten in Babel. Daniël gedroeg 
zich in alles zó verstandig, voorzichtig en getrouw, 
dat er geen enkel vergrijp of misdaad in hem 
gevonden werd. Ja. er was zelfs geen gelegenheid 
om hem daarvan te beschuldigen. 
Deze Daniël werd om zijn groot verstand en wijs 
beleid het voorwerp van de dodelijke haat van de 
Babylonische vorsten. Ze waren geweldig eerzuch
ti o en trachtten daarom de naam en de roem van e, 

Daniël bij de koning verdacht te maken. Maar tot 
nu toe ontbrak het hen aan een reden daartoe en 
hun plannen konden niet uitgevoerd worden zonder 
dat ze sluwe wegen van bedrog en geweld insloe
gen. 
Zie hier welke wrede monsters de scherpe nijd van 
deze mensen maakt! Cicero zegt dat de nijd een 
ziekte is, die uit de voorspoed van anderen ontstaat. 
En Augustinus zegt: "De nijd is de haat van het 
oeluk van een ander. Iemand die nijdig is wil dat e, 

zijn meerdere minder wordt; dat zijn mindere njet 
wordt zoals hij, en dat zijn gelijke niet blijft gelijk 
hij". 
Indien de nijd zich ooit in haar gemene aard in 
iemand openbaarde, dan openbaarde ze zich in 
deze vorsten. Dit afschuwelijke monster broedde 
aanhoudend en had reeds een aantal vervloekte 
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plannen in hun hart uitgebroed. 
Deze stadhouders konden Daniël niet beschuldigen 
in zijn hoge ambt. waarin hij zich oprecht en voor
zichtig gedroeg. Daarom meenden zij, door de nijd 
opgehitst, een middel gevonden te hebben om hem 
te beschuldigen in zijn godsdienst. Ze kwamen met 
een flink aantal mannen bij de koning en verzoch
ten hem een gebod te ondertekenen, dat naar de 
wet van de Meden en Perzen onveranderlijk moest 
blijven. Dit gebod hield in dat ieder die in dertig 
dagen een verzoek zou doen aan enig god of mens, 
behalve alleen aan de koning, in de leeuwenkuil 
zou geworpen worden. 
Hoe kleiner gevoel de heidense Darius van de 
Godheid had, hoe groter inbeelding hij van zichzelf 
kreeg. Hij, die zulke grote daden deed, meende niet 
veel minder dan een god te zijn. En daar hij geloof
de dat de mensen die door grote daden in de wereld 
hun naam tot aan de sterren deden klinken, hierna
maals goden werden, liet hij zich graag de eer aan
leunen om dit geschrift te tekenen. Hierdoor zou hij 
in zijn leven reeds een bewijs van zijn toekomstige 
godheid ontvangen. 
Op dezelfde manier liet Alexander de Grote zich 
op 't laatst wijsmaken dat hij de zoon van Jupiter 
was. En na hem heeft de Romeinse keizer Caligula 
in zijn dwaasheid zich voor Jupiter zèlf uitgegeven. 
Hij ging zelfs nog verder en liet voor zichzelf een 
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tempel in Rome bouwen. 
Arme hoogmoed en blinde afgoderij, die vanzelf
sprekend ijdelheid blijkt te zijn! Men zegt dat 
genoemde Alexander, toen hij gewond was en het 
bloed uil de wonde zag vloeien, uitriep: ''Dit lijkt 
bloed van mensen te zijn en niet van goden!" 
"Toen nu Daniël verstond dat dj t schrift getekend 
was ... " Als eerste van de hoogste ambtenaren van 
de koning, kon hij daarvan niet onkundig zijn. 

2. We letten nu op zijn standvastigheid zelf. 
De plaats waar Daniël zijn standvastigheid in het 
dienen van zijn God openbaarde, wordt met deze 
woorden aangewezen: "Hij ging in zijn huis (hij nu 
had in zijn opperzaal open vensters tegen 
Jeruzalem aan)'·. 
Hij ging naar zijn huis. Waarschijnlijk betekent dit 
dat hij van het Hof kwam, waar dit plan besloten en 
het geschrift getekend was. En nu was het zijn 
bedoeling dit voor de Heere neer te leggen. Hij 
ging daarom naar zijn huis, de plaats waar hij 
woonde, om daar niet slechts één keer, maar harte
lijk en aanhoudend voor de Heere te knielen. Met 
gebeden en smekingen mocht hij de Heere dienen 
en alles van Hem verzoeken. Daarin ging hij voort 
en hield hij aan. 
O vrienden, let hier eens op Daniël! Geen vrees 
beklemt zijn hart en mond. Geen laffe schrik voor 
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de dood doet zijn ziel de moed verliezen. Men 
hoort hem hier niet uitroepen: "Helaas! Waar is er 
raad voor mij? Waar moet ik hulp zoeken? Hoe kan 
ik mijn leven redden? De gehele aarde is mij te 
klein! Waar moet ik vluchten voor de haat van de 
vijand, die als een tijger briest en brult? Langs 
welke wegen ontvlucht ik dit doodsgevaar?" 
Want hoewel de man Gods ongetwijfeld dit ver
schrikkelijke bevel niet zonder ontroering van zijn 
ziel vernomen zal hebben, toch stond hij moedig 
temidden van deze storm. Hij week of zwichtte 
niet. 
Hij ging in zijn huis. Daar had hij een prachtige 
gelegenheid om zijn vijanden te trotseren: "Hij nu 
had in zijn opperzaal open vensters tegen 
Jemzalem aan··. 
Het is uit de Bijbel bekend dat de oosterse volken, 
die steden en huizen bewoonden, gewoonlijk 
opperzalen in hun huizen hadden. D it waren 
kamers die in de hoogte getimmerd waren. We 
lezen over een opperzaal die Eglon, de koning van 
de Moabieten, had (Richteren 3 vers 20). Ook was 
er een opperzaal in het huis van een weduwe te 
Zarfath, waar Elia woonde ( l Koningen 17 vers 
19). Meer plaatsen zullen we nu niet noemen. 
Daniël had in zijn huis ook zijn opperzaal. In deze 
opperzaal had hij open vensters tegen Jeruzalem 
aan. Wij zouden zeggen: met het uitzicht naar 
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Jeruzalem, of: waardoor men rechtstreeks op de 
weg keek in de richting waar Jeruzalem Lag. 
Zijn huis, zijn opperzaal en deze open vensters 
waren zo gelegen, dat men ook buiten zijn woning 
kon vernemen, zien of horen wat Daniël in die 
opperzaal, voor die open vensters. deed of sprak. 
Dit blijkt uit het 12e vers van ons teksthoofdstuk, 
waar wij lezen: "Toen kwamen die mannen met 
hopen, en zij vonden Daniël biddende en smekende 
voor zijn God". 
Deze open vensters had hij tegen Jeruzalem aan. 
Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Het was de 
stad waar de Koning der koningen Zijn majesteite
lijke tegenwoordigheid voorheen op een heerlijke 
manier in het heiligdom openbaarde. Daar was Hij 
gezeten op de genadetroon. Daar was Hij in 't bij
zonder tegenwoordig tussen de vleugels van de 
Cherubim boven het verzoendeksel. Van daar deed 
Hij Zijn Godsspraak horen. Daar wilde Hij vroeger 
ook aangebeden zijn. Daartoe diende ook de ver
maning in Psalm 99 vers 5: "Buigt u neder voor de 
voetbank van Zijn voeten". 
Het schijnt dat we hier door 'de voetbank van Gods 
voeten' de ark des verbonds moeten verstaan. 
Enerzijds omdat God bij uitnemendheid Zijn troon 
gevestigd heeft in de hemel en omdat de plaats 
waar Hij Zich in het bijzonder op de aarde open
baarde als het ware Zijn 'voetbank' was. 
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Anderzijds was het alsof God op de uitgebreide 
vleugelen van de Cherubim zat (in de Schechina), 
terwijl Hij zijn voeten als het ware op het verzoen
deksel boven de ark als op een voetbank hield. 
Daarheen moesten allen die de Heere wilden aan
bidden zich keren en voor Hem buigen. 
Weliswaar was Jeruzalem met de tempel en de ark 
des verbonds in de tijd toen Daniël in Babel was, 
door het oorlogsgeweld van de Chaldeeën ver
woest. Maar het is ook waar dat de Israëlieten, die 
uit hun land weggevoerd waren en in ballingschap 
leefden. toch hun ogen en harten nog naar 
Jeruzalem moesten wenden. 
Lees dit in het gebed van Salomo in 1 Koningen 8 
vers 48 en 49. Daar bidt hij tot de Heere voor de 
Israëlieten, wanneer ze in ballingschap zouden 
geraakt zijn: "Wanneer zij zich tot U bekeren met 
hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land 
van hun vijanden, die hen gevankelijk weggevoerd 
zullen hebben; en tot U bidden zullen naar de weg 
van hun land (hetwelk gij hun vaderen gegeven 
hebt), naar deze stad die Gij verkoren hebt, en naar 
dit huis dat ik voor Uw Naam gebouwd heb, hoor 
dan in de hemel, de vaste plaats van Uw woning, 
hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit". 
Daarom deed Daniël het ook op deze manier, in 't 
bijzonder in dit geval. Op een andere tijd had hij 
ook wel in zijn binnenkamer of in 't verborgen tot 
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zijn God kunnen smeken. Maar hier werd een 
openlijke belijdenis van hem gevraagd. Voorheen 
had hij net zo gedaan. En wanneer hij het nu zou 
nalaten, zou men denken dat hij de eer van de men
sen liever had dan de eer van God. Daarom bad hij 
dus vóór of fn die open vensters naar Jeruzalem. 
De manier waarop Daniël zijn tandvastigheid in 
het dienen van zijn God toonde, wordt ons als volgt 
beschreven: " ... en hij knielde op zijn knieën en hij 
bad en deed belijdenis voor zijn God''. 
Hij knielde op zijn knieën. In alle gebeden wordt in 
't bijzonder nederigheid vereist. Die nederigheid 
moet niet alleen in de ziel verborgen zijn. maar 
moet ook met het lichaam worden getoond. 
Daarom is het gewenst dat men een houding aan
neemt die een bewijs is van nederigheid. Die hou
ding betreft soms een gedeelte \an het lichaam en 
soms het gehele lichaam. 
Wanneer het over een gedeelte van het lichaam 
gaat. gebeurt het onder andere wel door het bedek
ken van het hoofd of juist door het ontbloten van 
het hoofd. Wanneer de hogepriester voorheen in het 
heilige der heiligen ging, had hij zijn hoofd bedekt 
met een linnen hoed. Het was een algemeen 
gebruik in de Joodse godsdienst om met een gedekt 
hoofd te dienen. Vroeger was men ook in het alge
meen nooit gewend het hoofd te ontbloten bij bij
zondere gelegenheden. En deze plechtige gewoonte 
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is tot op heden toe door de Joden in hun synagogen 
onderhouden. Deze manier werd vroeger geschikt 
geacht om een diepe, nederige eerbied te voeden, 
en om de oren voor enig ander \torend geluid toe te 
stoppen. De Grieken daarentegen verrichtten hun 
godsdienstplichten met een ontbloot hoofd. En ook 
in onze tijd wordt het ontbloten van het hoofd door 
de mannen voor een bewijs van eerbied gehouden. 
De eerbiedige houding van het gehele lichaam 
komt vooral openbaar in het knielen. Daarheen 
leidt ons ook de vriendelijke en krachtige nodiging 
in Psalm 95 vers 6: ''Komt, laat ons aanbidden en 
nederbukken; laat ons knielen voor de HEERE, Die 
ons gemaakt heeft''. 
Hoor ook Ezra ervan getuigen hoe hij deze houding 
in zijn gebed aangenomen heeft: "En omtrent het 
avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik 
nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had; en ik 
boog mij op mijn knieën en breidde mijn handen 
uit tot de HEERE, mijn God. En ik 1eide: Mijn 
God. ik ben beschaamd en schaamrood. om mijn 
aangezicht tot U op te heffen. mijn God!" (Ezra 9 
vers 5 en 6). 
In de tempel te JeruLalem waren de Israëlieten 
gewend om de godsdienstige verrichtingen staande 
bij te wonen . Maar wanneer men ging bidden. 
knielde men. Vandaar ook. dat de Joden onder de 
wonderen van de eerste tempel noemen, dat zij die 
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vanwege de grote opkomst in de feestelijke bijeen
komsten nauwelijks konden staan, toch plaats 
genoeg hadden om te knielen. 
Werkelijk, het knielen is een bijzondere houding 
van ootmoed en nederigheid. Want wanneer men 
zichzelf door het knielen zo klein mogelijk maakt, 
geeft men daarmee te verstaan een belijdenis van 
zijn kleinheid en geringheid. Dit wilde Danjël ook 
doen en daarom knielde hij. 
En hij bad. De almachtige God is de alleen-zalige 
en algenoegzame Heere. Hij belooft wel aan Zijn 
gunstgenoten de al lerkostbaarste en dierbaarste 
schatten te geven, maar toch wil Hij er om gebeden 
zijn. Ja, dit is de grootste eer voor een anne zon
daar dat het hem vergund wordt in een mondeling 
gesprek met de Koning van de hemel te treden, en 
door het gebed te naderen tot Zijn genadetroon. 
Het gebed bestaat eigenlijk in een godsdienstige 
opheffing van het hart tot God, waardoor wij Hem 
de begeerte van onze ziel bekend maken, opdat Hij 
ons zal geven wat wij van Hem begeren. 
Het gebed is in 't bijzonder nodig in tijden van ver
volging. opdat die brandende fakkel die alles dreigt 
te verslinden, mag voorbijgaan en veranderen in 
een licht tot verlossing, dat zich boven de kim van 
de doorgestane benauwdheid heerlijk verheft. 
Zo bad Daniël hier ook. En terwijl geheel Babel 
zich gereedmaakt om dat afgodische bevel te vol-
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brengen, is de profeet innerlijk bewogen om in zijn 
huis tot Gods troon te naderen en zijn dagelijkse 
gebeden voor zichzelf en voor het volk eerbiedig 
voor God neer te leggen. Hij doet dit op de wijze 
zoals Gods Geest ons heeft beschreven in Daniël 9. 
Het is nuttig dat u dit hoofdstuk nog eens met aan
dacht naleest. We behoren dit allen te doen! 
En aangezien een nederige belijdenis van de zon
den ook een voornaam gedeelte van het gebed is, 
zo deed Daniël ook belijdenis voor zijn God. Hij 
deed belijdenis beide van zijn eigen zonden en van 
de zonden van zijn volk. 
Het grondwoord dat hier gebruikt wordt betekent 
ook wel 'loven', zoals het ook door anderen ver
taald wordt. En Daniël zal zijn God zeker ook wel 
geloofd hebben. Maar wanneer we een vergelijking 
maken met zoëven genoemde negende hoofdstuk 
en met de toestand waarin Daniël zich thans 
bevond, dan lijkt het naar onze mening veel beter 
om het grondwoord hier te vertalen met 'een belij
denis van zijn zonden'. 
Men belijdt zijn zonden niet omdat God ze niet 
weet, maar om te tonen dat men ze zelf ook weet. 
En die belijdenis bestaat hierin, dat een mens over
tuigd is van de veelheid en grootheid van zijn mis
daden, die niet te verontschuldigen zijn, en die hij 
oprecht voor God belijdt en neerlegt. Maar ook dat 
hij ze met gevoelige indrukken en bewogenheid 
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van het hart belijdt. Dat hij erkent dat hij door zijn 
zonden Gods genade geheel onwaardig is, dat hij 
Zijn verschrikkelijke toorn zich op de hals gehaald 
heeft en dat hij verdiend heeft voor eeuwig van 
voor Gods aangezicht verstoten te worden. 
De belijdenis van zonden houdt ook in, dat de 
mens zich daarover vernedert, dat hij zucht naar 
een genadige vergeving om Christus ' wil, dat hij 
over zijn zonden hartelijk bedroefd is met een 
droefheid naar God en dat hij die droefheid voor 
God uitspreekt en ook op andere manieren in zijn 
gedrag toont. 
Dit is pas zijn zonden oprecht voor God belijden! 
Zo beleed David zijn zonden, toen hij zei: "Tegen 
U, U alleen heb ik gezondigd, en gedaan dat kwaad 
is in Uw ogen". Zo deed Daniël hier ook belijdenis 
voor zijn God. 
Hij deed belijdenis voor zijn Verbondsgod, in 
tegenstelling tot de Babyloniërs, die een afgod aan
baden en nu alleen met hun verzoeken tot de 
koning naderden. Daniël aanbad God drie tijden op 
een dag, evenals hij daarvóór gedaan had. 
Reeds van oude tijden af namen de Joden dagelijks 
drie gezette tijden waar om te bidden. En David 
leert ons met zijn eigen voorbeeld welke drie tijden 
dit waren: Psalm 55 vers 18: "Des avonds en des 
morgens en des middags zal ik klagen en getier 
maken" . Het waren vermoedelijk dezelfde tijden 
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als die waarop men de offers bracht. We vinden 
hiervan wel geen uitdrukkelijke bepaling in Gods 
wet. maar de Joodse geleerden zeggen ons in hun 
geschriften, dat deze inzetting zo oud is, dat ze 
zelfs terug te brengen is tot de tijd van de patriar
chen. De Joden verdeelden de dag in twaalf uren, 
vanaf de opgang tot de ondergang van de zon. 
Zo begon het morgengebed , volgens Joodse 
geschriften, van de opgang van de zon tot het vier
de uur van de dag. En omdat men op de sabbat en 
op feestdagen bij het morgenoffer nog een ander 
offer voegde, werd er ook nog een gebed bij 
gedaan, dat duurde tot het zesde uur. Het middag
gebed werd gedaan als het avondoffer gebracht 
werd van het negende uur tot de ondergang van de 
zon. Het avondgebed begon aan het begin van de 
nacht. Alle Israël ie ten over de gehele wereld 
namen oudtijds deze bidstonden waar. Maar in 't 
bijzonder de Essenen waren zeer ijverig in hun 
gebeden. 's Morgens spraken ze over niets dat 
onheilig was alvorens zij God met hun morgenge
bed hadden geëerd. 
Zo bad Daniël ook drie tijden des daags. 
Waarschijnlijk 's morgens voordat hij naar het Hof 
ging. 's middags rond de maaltijd en 's avonds als 
zijn dagtaak verricht was. Hij deed dit ganselijk 
gelijk hij voor dezen gedaan had. Hij begon er niet 
mee op de tijd toen het gebod uitgegaan was, maar 
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hij had het reeds lang tevoren zo gedaan. Nu ging 
hij er echter standvastig mee door. 
Iedereen zal nu zeker in zichzelf denken: ··wat is 
clit een grote standvastigheid in Daniël geweest". 
Maar ik maak me sterk dat deze verwondering niet 
weinig zal toenemen indien u mij met uw gedach
ten volgt in het overwegen van de zeer bijzondere 
omstandigheden, die op de onwankelbare moed 
van Daniël nog veel meer glans leggen! 
De schoonheid van bepaalde dingen en de geboden 
gelegenheid zijn zulke vleiende en machtige vijan
den, dat de mens nog wel de moed heeft om hen 
tegen te staan, maar dat de macht om hen te over
winnen gewoonlijk ontbreekt. 
Daar in Babel waren heel veel dingen, die iemand 
met een minder sterke geest dan Daniël zouden 
doen wankelen. Aan de ene zijde genoot Daniël de 
gunst van de koning, die hij kwijt zou raken indien 
hij zich niet hield aan het getekende bevel. 
Ziet men niet aan de koninklijke hoven dat 
gewoonlijk ieder zich handig weet te schikken om 
de genegenheid van de vorsten te verkrijgen? En 
dat de weerhaan bij wijze van spreken niet zo nauw 
luistert naar de wind, dan de leden van de hofüou
ding naar datgene waannee zij de koning kunnen 
behagen, om zich zo in zijn gunst in te dringen? 
Maar Daniël deed niet als het volk en de hovelin
gen van de koning Herodes, die hem toeriepen: 
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"Een stem van God en niet van een mens!" Hij 
deed ook niet als een zeker hoveling aan het keizer
lijk hof te Rome: Wanneer er een christen-keizer 
regeerde. gedroeg hij zich zo dat hij een ijveraar 
voor de christelijke godsdienst scheen te zijn. Maar 
wanneer er een heiden op de troon zat, voegde hij 
zich bij de heidense afgoderij. Nee, Daniël wist wel 
dat de gunst van de vorsten met grote moeite ver
kregen, en met nog groter moeite behouden wordt. 
Hij wist dat Darius in de zin had om hem als opper
ste stadhouder aan te stellen om te heersen over het 
gehele rijk. Maar dit kon hem toch niet terughou
den van zijn gewone godsdienstige verrichtingen. 
Hij was ervan verzekerd dat niets zo heerlijk of 
schitterend kan blinken en dat niets zo rijk of 
prachtig kan staan, dat het zichzelf voor plotseling 
verderf zou kunnen bewaren. Daniël kon al die 
hoogheid edelmoedig versmaden. Zijn geest dorstte 
niet naar de ijdele roem van deze wereld. Hij zag 
de koning als een sterfelijk mens. Hij kende een 
hogere Koning, namelijk de grote God van hemel 
en aarde. 
Van deze Koning zingt de dichter in Psalm 97: "De 
HEERE regeert: de aarde verheuge zich, dat vele 
eilanden zich verblijden. Rondom Hem zijn wolken 
en donkerheid; gerechtigheid en gericht zijn de 
vastigheid van Zijn troon. Een vuur gaat voor Zijn 
aangezicht heen het steekt Zijn wederpartijen rond-
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om aan brand. Zijn bliksemen verlichten de wereld; 
het aardrijk ziet ze en het beeft. De bergen smelten 
als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het 
aanschijn des HEEREN der ganse aarde". 
Het bevel van die grote Koning, die gebiedt dat 
men Hem alJéén zal aanbidden, maakte zoveel 
indruk op het gemoed van Daniël, dat hij het niet 
van zichzelf kon verkrijgen om daarin nalatig te 
zijn. 
Aan de andere kant was er het afschrikwekkende 
dreigement van een vreselijke dood. De dood laat 
zich aan onze natuur zien als een verwoester, die 
ons gehele lichaam neerwerpt en er afschrikwek
kend doet uitzien. En dit geldt in ·t bijzonder van 
zo'n gewelddadige dood, wanneer men in de leeu
wenkuil werd geworpen. Maar Daniël ging deze 
dood dapper tegemoet. Moest hij sterven, dan zou 
hij Gods Naam daardoor groot maken onder de hei
denen en zegevieren over de dood. 
Aan de ene zijde was er dus de hoge funktie waar
toe Daniël geraken kon en aan de andere zijde de 
afschrikwekkende en afgrijselijke dood die hem 
dreigde. Maar zijn standvastigheid deed hem al 
deze dingen over 't hoofd zien, om zijn God 
getrouw te blijven. In hem was een 'voortreffelijke 
geest', volgens vers 4 van ons teksthoofdstuk. Zo'n 
geest was er ook in zijn vrienden Sadrach, Mesach 
en Abednego, die zich net zo standvastig gedragen 
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hebben als Daniël, volgens hoofdstuk 2. 

Toepassing. 
O schitterende en kostbare voorbeelden! We prij 
zen uw gedrag. We moeten ons verwonderen over 
uw sterk geloof, over uw vurige ijver en over de 
kracht van uw standvastigheid, ja. over de daden 
van uw edelmoedige dapperheid. Maar we moeten 
er tot onze schande bij zeggen: Wanneer wij ons
zelf met u vergelijken, helaas, hoeveel schieten wij 
dan in dit alles bij u te kort! 
Bij wie zijn in deze tijd vurige gebeden te vinden? 
Wie is er volhardend in het gebed? Wie knielt er 
steeds in zijn huis, in zijn opperzaal of in een ander 
vertrek, voor de Heere? Wie belijdt zij n zonden 
voor de allerhoogste God? Wie doet dit met over
tuiging van de veelheid en de grootheid van zijn 
misdaden, die niet te verontschuldigen zijn? Wie 
belijdt zijn zonden met gevoelige indrukken en 
bewogenheid van het hart? Wie zoekt met droef
heid en vernedering, in Christus de genadige verge
ving van zijn schuld, langs de weg van boetvaar
digheid en geloof? Wie doet dit iedere dag op 
gezette tijden, zich daartoe afzonderend voor de 
Heere? Wie versmaadt daarbij zelfs de gunst van de 
mensen en in 't bijzonder van de groten van de 
aarde, om maar getrouw te blijven aan de Heere en 
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aan Zijn zaak? Wie laat eigen eer, aanzien en een 
hoge positie varen, om maar aan de zijde van God 
te mogen staan en staande te mogen blijven? 
Wie ontziet geen schade, 2:evaren of dreioementen 
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om openlijk, niet alleen met woorden, maar ook 
met daden voor de eer en de dienst van God uit te 
komen en pal te staan? Wat denkt u ervan, vrien
den? 
Moet het voorbeeld van Daniël, dat wij met u heb
ben overdacht, u niet beschaamd maken en tot 
nadenken brengen? Lijkt uw gedrag, als is het maar 
in het allergeringste, op dat van Daniël? Moet u nu 
geen blos van schaamte krijgen, ja, daarover geheel 
schaamrood worden? 
De eerste christenen stelden zich het voorbeeld van 
Daniël steeds voor ogen en trachtten er ook hun 
eigen gedrag naar te richten. Zelfs ook zó, dat het 
een vaste en algemene gewoonte onder hen was om 
zichzelf iedere dag drie maal af te zonderen tot het 
gebed. Lijkt ons hedendaags christendom daar nu 
nog wel enigszins op? 
Moeten de moslims u zelfs hierin niet beschamen 
die ook hun vaste gebedstijden hebben? Sommige~ 
bidden vijfmaal per dag, anderen die wat vromer 
zijn zelfs zevenmaal. En dan komt de laatste van 
deze bidstonden ongeveer te middernacht. ln plaats 
dat ze op die tijd slapen, verdubbelen ze hun ijver. 
En aan deze uren dienen ze zich zo strikt te hou-
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den, dat niemand het kan nalaten zonder te zondi
gen. leder moet die bidstonden waarnemen, ook al 
was men in de zee geworpen. Zelfs een barende 
vrouw is daarvan niet vrijgesteld. 
Moeten zelfs sommige heidenen u niet overtuigen? 
Ook onder hen zijn er wel die iedere dag driemaal 
hun gebeden uitstorten. 
Wanneer u elkaar aanziet en wanneer u op uzelf 
kijkt, waar zijn deze dingen onder u te vinden? 
Moeten moslims en heidenen u dan niet bescha
men? En zullen ze ook in de dag des oordeels niet 
tegen velen van u opstaan, om u op uw onverant
woorde levenswandel te wijzen? 
Het diep ellendig bestaan van ons hedendaags 
zogenaamd christendom komt onder andere daaruit 
voort (en het is meteen een doorslaggevend bewijs 
dat het werkelijk met verreweg de meesten van u 
zo gesteld is), dat men onverschillig is. Men trekt 
zich in 't geheel niets aan van de zaken van God en 
Zijn dienst. Men is lauw. Men is noch koud, noch 
heet, zodat er geen lust en geen ernst is. Of men is 
ongevoelig, omdat alles buiten het hart omgaat. Het 
doet de mensen geen pijn, het raakt hun niet. En 
wanneer de Geest uit de kerk is, is alles maar een 
dor geraamte, een lichaam zonder geest. 
Mensen, trekt het u toch eens aan! Och, wordt toch 
eens wakker, voordat het te laat is en u het niet 
meer over kunt doen! Indien er maar eens één van 
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u door dit woord wakker gemaakt werd, die op zijn 
knieën zou vallen voor de Heere en zou gaan bid
den, dan zou deze preek ons tot gezegende winst 
zijn. 
Het volk des Heeren, Gods eigen kinderen, moeten 
zich schamen en verfoeien wanneer ze zich met het 
voorbeeld van Daniël vergelijken. Dat zal niemand 
van u, oprechten van bart, ontkennen. 
Is het niet zo, kinderen van God? Moet u het zelf 
niet belijden, dat u dikwijls maar weinig ijver en 
ernst in het bidden hebt? Dat uw hart dikwijls zeer 
ver van een ootmoedig bestaan is? Dat u dikwijls 
heengaat zonder op uzelf te letten? Dat u dikwijls 
slordig bent ten aanzien van uw afzondering om te 
bidden? Dat u nog veel te veel gesteld bent op de 
gunst van mensen? Dat u nog veel te veel opziet 
tegen dreigementen en gevaren? 
Hoe komt dat toch, kinderen van God? In werke
lijkheid hebt u toch dezelfde Geest die Daniël had. 
Dezelfde keus ligt in uw hart en uw staat rust op 
dezelfde Grond. Komt het niet hierdoor: 
* omdat u zonder noodzaak teveel met geestelijk 
doden omgaat, waardoor u bijna zo dood wordt als 
de doden zelf? 
* omdat u de Geest, Die u door God geschonken is, 
voortdurend bedroeft en uitblust, en in Zijn opwek
king en werking tegenstaat? 
* omdat u zich zonder noodzaak te veel met 
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wereldse zaken inlaat en in de wereld bezig bent? 
* omdat u uw eigen 'ik' nog te veel liefkoost, 
bemint en zoekt? 
O kinderen van God, tracht voortaan het heerlijke 
voorbeeld van Daniël trouwer na te volgen. Bidt de 
Heere ootmoedig; geeft u daartoe geheel aan Hem 
over. 
Belijdt ook uw zonden en uw zondig wangedrag 
voor God. Erkent dat u daardoor van het hoofd tot 
de aan de voeten onrein bent. Dat u daardoor alle 
zegeningen onwaardig bent en dat u uzelf alle straf
fen en plagen waard gemaakt hebt. Beweent daarbij 
ook uw zonden zèlf. Betreurt ze voor God. Grijpt 
Jezus en Zijn gerechtigheid aan door het geloof. 
Doet dat in ' t verborgen, in uw binnenkamer. Maar 
doet het echter ook als de nood het vereist en Gods 
eer het vordert, met Daniël in de opperzaal en in 
het openbaar. 
Doet het in 't verborgen met de grootste eerbied. 
Knielt op uw knieën . Doet het iedere dag op vaste 
tijden, zoals het het beste met uw gelegenheid of 
met uw beroep overeenkomt. Verzuimt die vaste 
tijden niet gemakkelijk, alsof u daartoe door de 
nood gedrongen wordt. Blijft hierin standvastig 
"ganselijk gelijk u voor dezen gedaan hebt". Daar 
wijst ons het voorbeeld van Daniël heen. Leert dan 
van hem! 
Het gevaar is heden ook voor ons heel groot. Maar 
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wat zou een hoge funktie en aanzien in de wereld u 
baten, indien u uit begeerte daartoe ontrouw aan 
God zou zijn? 
Al werd u met de dood, ja met een gewelddadige 
dood zoals Daniël bedreigd, o, de dood kan u niet 
schaden. Of God kan Zelf ingrijpen en u daarvan 
bevrijden, zoals bij Daniël gebeurd is. Of Hij zal u 
in de dood een zalige verwisseling en verandering 
doen ervaren, tot uw eeuwig voordeel. 
Weet dit, kinderen van God, God zal uw gebeden 
verhoren. Hij zal geven waarom u Hem bidt, of in 
plaats daarvan iets beters. 
Op uw belijdenis van uw zonden zal Hij u toeroe
pen: "Zoon, dochter, wees welgemoed, uw zonden 
zijn u vergeven". Hij zal u op Zijn tijd verblijden, 
meer dan dat u voorheen bedroefd was. 
Al kwam de dood, ja, al kwam er een gewelddadi
ge dood, uw Koning kan u met Daniël zelfs uit de 
leeuwenkuil verlossen. Maar zo niet, wat een 
geluk: u zult dan toch door zo'n dood als op een 
vurige wagen met Elia in het nieuwe Jeruzalem 
daarboven, in de hemel worden gebracht. Daar zul
len uw gebeden veranderen in dankzeggingen. Om 
die niet op enkele vaste tijden per dag, maar eeu
wig zonder einde de Heere toe te brengen. 
Amen. 
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