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Daniël 1: 1 - 2
In het derde regeringsjaar van Jojakim, de
koning van Juda, trok Nebukadnessar, de
koning van Babylonië, op naar Jeruzalem
en belegerde de stad. 2 De Heer leverde
Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit
en gaf hem een deel van de voorwerpen
van Gods tempel in handen. Hij nam ze
mee naar Sinear, naar de tempel van zijn
eigen god, en liet ze daar in de
schatkamer zetten.



Profiel Nebuchadnessar:

• Veroveraar: belegerde Juda
en nam schatten mee

• Gelovig: diende zijn god



Daniël 1: 3 - 5
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. 5 De koning wees hun een dagelijkse
hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie
jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.

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.



Profiel Nebuchadnessar:

• Bestuurder

• Opleider

• Dietist



Associaties die wij hebben bij
‘Nebuchadnessar’

• Opera Nabucco door Guisseppe Verdi

• Supergrote fles champagne van 15 liter

• De Hangende Tuinen van Babylon



Babylon



Verdere Associaties bij
Nebuchadnessar

• Het beeld en steen waarvan hij had
gedroomd in Daniel Hoofdstuk 2

• Het beeld dat hij van/voor zichzelf had
gemaakt in Daniel Hoofdstuk 3

• De verbaasde koning die stond te kijken in
de vurige oven











Nebuchadnessar &
JaHWeH



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.’



Daniel 3: 28

Nebukadnessar nam het woord. Hij zei:
‘Geprezen zij de God van Sadrach,
Mesach en Abednego, die zijn engel heeft
gezonden en zijn dienaren gered. Zij
hebben zich op hem verlaten, zij hebben
het bevel van de koning genegeerd en hun
lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen
andere dan hun eigen God willen
neerknielen of buigen.



Erkenning van iets betekent nog
niet dat je erin gelooft.

Erkenning van iemand’s
bestaan betekent niet

automatisch dat je hem/haar
respecteerd.



Daniel 4: Een droom met een
persoonlijke boodschap

Leest u ook mee?





‘Is Babel niet indrukwekkend,
de koningsstad die ik door
mijn grote macht heb
gebouwd tot eer van mijn
majesteit?’ Dan. 4:30



Daniel 4 : 28 - 29
De koning had deze woorden nog niet
gesproken, of er klonk een stem uit de hemel:
‘Dit wordt u aangekondigd, koning
Nebukadnessar: Het koningschap is u
ontnomen. U wordt verstoten door de
mensen; u zult leven onder de dieren van het
veld en u zult gras eten als de runderen. Zo
zullen zeven jaren voorbijgaan, totdat u
erkent dat de hoogste God boven het
koningschap van de mensen staat en dat hij
bepaalt aan wie hij het verleent.’



Van:





‘Is Babel niet indrukwekkend,
de koningsstad die ik door
mijn grote macht heb
gebouwd tot eer van mijn
majesteit?’ Dan. 4:30



Naar:





Daniel 4: 30

En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over
Nebukadnessar voltrokken. Hij werd door de
mensen verstoten, hij at gras als de runderen,
zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de
hemel, en ten slotte was zijn haar even lang als
de veren van een arend en waren zijn nagels
uitgegroeid als de klauwen van een vogel.





Daniel 4: 31 - 34
Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnessar,
mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik
prees de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende:
zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap
duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn
slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en met de
mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden
of tegen hem kan zeggen: ‘Wat hebt u gedaan?’ Op hetzelfde moment dat ik
mijn verstand terugkreeg herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn
majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op,
mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik,
Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al

zijn
daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.



Bekering:
be·ke·ren -keerde, h -keerd van godsdienst, mening of partij laten

veranderen

bekeren
Uitspraak: b  ker (n) (bekeerde, heeft bekeerd) Werkwoord
zorgen dat iemand een andere godsdienst of mening gaat
aanhangen `iemand bekeren tot het christendom` `zich
bekeren tot de islam`
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bekeren

bekeren
tot inkeer brengen; iemand bewegen tot een (andere)
godsdienst over te gaan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664



bekeren
• [klem] •"iemand ~": iemand tot een bepaald geloof overhalen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bekeren

bekeren
Overhalen om een bepaald geloof te belijden.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/bekeren

bekeren
1) Cupvoetbal spelen 2) Dopen 3) Iemand sterk
aantrekken 4)Kerstenen 5) Ompraten 6) Omturnen 7) Overhalen 8) Overtui
gen9) Tot ander inzicht brengen 10) Tot andere inzichten brengen11) Tot
inkeer brengen 12) Van me...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/be



Dit is niet ons Doel!



Ons Doel:

• Informatie Geven

• Uitleg Bieden

• Vragen Beantwoorden



Wij Bieden:

• Inzichten om andere
perspectieven te begrijpen en
overwegen

• Mogelijkheid creeëren om net als
Paulus een Damascus ervaring te
hebben



Toen hij in de buurt van Damascus kwam,
flitste er plotseling een licht vanuit de
hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de
grond en hoorde een stem: ‘Saul, Saul,
waarom vervolgt u Mij?’ Handelingen 9:3-4



Nebuchadnessar begreep na
een zware strijd dat hij zijn rijk,
macht en overwinningen aan

God te danken had.



Wij als lezers van het Boek Daniel
wisten dit al:
Daniel 1:1

Drie jaar na de troonbestijging van koning
Jojakim van Juda voerde koning
Nebuchadnessar van Babel een aanval uit op
Jeruzalem en de HEER schonk hem de
overwinning op Jojakim.



De Bekering van Nebuchadnessar
kan als voorbeeld zijn voor ons:

Vertrouwen op God’s Aanwezigheid in
ONS LEVEN

Gelooof  in God’s Almacht in
de WERELD VAN NU

Geloof in God’s Beloftes voor
de TOEKOMST



Er is hoop in onzekere tijden


