
Hoop in onzekere tijden

Daniël:
God Regeert



Daniëls Reputatie
Daniël 5:11-12

Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige
goden woont, en in wie in de dagen van uw vader verlichting,
verstand en wijsheid, als de wijsheid der goden, gevonden
werd; hem heeft koning Nebukadnessar, uw vader, tot hoofd
der geleerden, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers
aangesteld, – uw vader, o koning. 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, aan wie de koning de naam
Beltesassar gegeven heeft, laat dan nu Daniël geroepen
worden en hij zal de uitlegging te kennen geven.



Daniëls Reputatie
Daniël 6:5b-6

...maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of
iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen
verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen
zeiden die mannen: Wij zullen tegen deze Daniël geen
enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen
hem vinden in de dienst van zijn God.



Daniëls Reputatie
Daniël 6:21

... en toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met
droeve stem; de koning nam het woord en zeide tot Daniël:
Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij
zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden?
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Gods Aanwezigheid
Daniël 1:2, 9

en de Here gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht,
benevens een deel van het gerei van het huis Gods, en hij
bracht ze naar het land Sinear, in de tempel van zijn god; het
gerei bracht hij in de schatkamer van zijn god.

Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de
overste der hovelingen;



Gods Aanwezigheid
Daniël 2:19, 28

Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht
geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels;

Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden
openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar
bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden
zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor
ogen kwamen, waren deze:...



Gods Aanwezigheid
Daniël 2:45

Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van
mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer,
het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De
grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal
geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging
betrouwbaar.



Gods Aanwezigheid
Daniël 4:21,22

welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij
voedsel bood voor allen, onder welke het gedierte des velds
huisde en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde
– dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens
grootheid zo is toegenomen, dat zij tot aan de hemel reikt, en
wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde.



Gods Aanwezigheid
Daniël 5:18-21

O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar
koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken,19 en ten
gevolge van de grootheid die Hij hem geschonken had, leefden alle
volken, natiën en talen voor hem in vrees en beven; wie hij wilde, doodde
hij, en wie hij wilde, liet hij leven; wie hij wilde, verhoogde hij, en wie hij
wilde, vernederde hij.  Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich
verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon
gestoten, en heeft men de eer van hem weggenomen; ja, uit de
gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat
van de dieren gelijk, en bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats; men gaf
hem gras te eten als aan de runderen en door de dauw des hemels werd
zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende, dat God, de Allerhoogste,
macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie Hij
wil.



Heeft u God ook nog
elders opgemerkt in dit

boek?



Getuigenissen
Daniël 2:20-23

Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van
eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en
de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet
koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan
wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart
ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het
duister is, en het licht woont bij Hem. U, o God mijner
vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht
verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van
U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des
konings hebt bekendgemaakt.



Getuigenissen
Daniël 2:47

De koning gaf Daniël ten antwoord: In waarheid, uw God is
de God der goden en de Heer der koningen, en Hij
openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze
verborgenheid kunnen openbaren.



Getuigenissen
Daniël 3:28

Nebukadnessar hief aan en zeide: Geloofd zij de God van
Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden
en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten,
het bevel des konings hebben overtreden, en hun lichamen
prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of
aanbidden dan alleen hun God.



Getuigenissen
Daniël 4:31-34

...U wordt aangezegd, o koning Nebukadnessar: het koningschap is van u
geweken, men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf
is bij het gedierte des velds; gras zal men u te eten geven als aan de
runderen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat
de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat
geeft aan wie Hij wil. Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan
Nebukadnessar in vervulling, ....  Maar na verloop van de gestelde tijd
sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen op naar de hemel, en mijn verstand
keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en
verheerlijkte ik de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige
heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht.



Getuigenissen
Daniël 6:27-28

Door mij wordt bevel gegeven, dat men in het gehele
machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal
vrezen en beven; want Hij is de levende God, die blijft in
eeuwigheid; zijn koningschap is onverderfelijk en zijn
heerschappij duurt tot het einde; Hij bevrijdt en redt, en doet
tekenen en wonderen in hemel en op aarde, Hij, die Daniël
uit de macht der leeuwen heeft bevrijd.



Zijn er nog meer
getuigenissen van Gods

Aanwezigheid in het boek
van Daniel?



God Regeert
Daniël 7:27

En het koningschap, de macht en de grootheid der
koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan
het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap
is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het
dienen en gehoorzamen.



Prachtig Nietwaar?!?!?!



Wij hebben hoop in deze onzekere tijden





“Wanneer de boeken van Daniel en Openbaring
beter worden begrepen, zullen gelovigen een
compleet andere geloofservaring hebben. Ze
kunnen zo, een kleine glimp opvangen van de
open poorten van de hemel, waardoor hart en
verstand aangemoedigd kunnen worden om het
karakter te ontwikkelen dat nodig is om de zegen
te bevatten die gegeven zal worden aan zij die een
puur hart hebben.” Ellen White



Wilt u nog meer weten
over Daniël?

Meer weten over God?



Wij gaan verder met het
bestuderen van Daniël:

Hotel de Goderie  op

woensdag  7 , 14 en 21 december.

U bent van          welkom!


