
Een positieve
uitkomst!

Hoop & Gezondheid
in het bijbelboek

Daniël



Een vreemd land
• In het derde jaar der regering

van Jojakim, de koning van
Juda, kwam Nebukadnessar,
de koning van Babel, naar
Jeruzalem en belegerde het;
2 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.

• Daniel 1:1-2



Wij zijn ook in een ‘vreemd’ land

• Ideaal: Mens leeft in vrede en geluk in
harmonie met zijn of haar mede-schepselen

Ideaal was er: Hof van Eden:
31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie,

het was zeer goed.
Genesis 31:1



God laat ons niet in de steek!
Hoort gij dan naar het woord des HEREN, o alle ballingen die Ik
uit Jeruzalem naar Babel weggezonden heb!

Jeremia 29:20

Ik achtervolg hen met het zwaard, de honger en de pest en Ik
maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken der aarde, tot
een voorwerp van verwensing, van ontzetting, tot een aanfluiting
en een smaad onder alle volken waarheen Ik hen verstoot,
19 omdat zij niet naar mijn woorden gehoord hebben, luidt het
woord des HEREN, waarmee Ik mijn knechten, de profeten, tot
hen zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoord hebt, luidt het
woord des HEREN

Jeremia 29:18-19



Op weg naar een vreemd land

God waarschuwde het volk Isreal door middel van zijn profeten om:
Getrouw te blijven aan zijn Woord en zich te houden aan Zijn geboden,
het volk van Isreal vertrouwde onvoldoende op de Here en God liet het
toe. Dat het volk in ballingschap werd genomen.

Op weg naar een vreemd land met vreemde goden.



God laat ons niet in de steek!

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u
koester, luidt het woord des HEREN,
gedachten van vrede en niet van onheil, om u
een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult
gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij
bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij
Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij
vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij
door u laten vinden, luidt het woord des
HEREN, en in uw lot een keer brengen
Jeremia 29:11-13



En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der
Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze
onderstboven keerde; 20 het zal in eeuwigheid niet meer
bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht;

(…). Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen niet verlengd
worden.
Jesaja 13:19-20, 22

Aan alle onheilige zaken komt
een einde…



God belooft ook een einde aan
‘ons’ Babylon

Gevallen, gevallen is de grote (stad)
Babylon en zij is geworden een
woonplaats van duivelen, een schuilplaats
van alle onreine geesten en een
schuilplaats van alle onrein en verfoeid
gevogelte

• Openbaring 18:2



Ons vreemd land

Oorlogen en geruchten van…



Ons vreemd land

Hongersnood



God belooft ons een goede
uitkomst

• 3 En ik hoorde een luide stem van de troon
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken
zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal
niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch
moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon
gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen
nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze
woorden zijn getrouw en waarachtig.

• Openbaring 21:3-5





Maar in de tussentijd?!

Zorgt God voor al zijn kinderen!



De school der wijzen
Toen beval de koning Aspenaz,

het hoofd zijner hovelingen,
enige Israëlieten te laten
komen, uit het koninklijk
geslacht en uit de edelen,
4 knapen zonder enig gebrek,
schoon van uiterlijk, ervaren in
allerlei wijsheid, in het bezit
van kennis, met inzicht in
wetenschap, geschikt om
dienst te doen in het paleis des
konings, en hen te onderwijzen
in de geschriften en de taal der
Chaldeeën.

Daniel 1:3-4



School der Chaldeeën
• 9 Maar deze beide zullen u

overkomen, plotseling, op één dag:

beroving van kinderen en

weduwschap; in volle omvang zullen

zij u overkomen, ondanks uw vele

toverijen en zeer krachtige

bezweringen. 10 Gij vertrouwdt op

uw boosheid; gij zeidet: Niemand

ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis

zijn het, die u verleid hebben, zodat

gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en

niemand anders.

• Jesaja 47:9-10



Verkeerde leer najagen =
ondergang verzekeren

• 12 Houdt maar aan met uw
bezweringen en met de
talrijke toverijen waarmede
gij u van jongs af hebt
afgetobd; misschien kunt gij
iets bereiken, misschien
jaagt gij schrik aan. 13 Gij
hebt u afgesloofd met uw
vele plannen; laten nu
opstaan en u redden, zij die
de hemel indelen, die de
sterren waarnemen, die
maand voor maand doen
weten wat u overkomen zal.

• Jesaja 47:12-13



Wat is ware
wijsheid?



De bijbel heeft waarde!
• 14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en

toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt
geleerd, 15 en dat gij van kindsbeen af de
heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken
tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook
nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle
goed werk volkomen toegerust.

2 timoteus 3:16-17



Gods woord, uitleven
In afwachting van mijn komst

moet gij u toeleggen op het
voorlezen, het vermanen en
het leren.

Behartig deze dingen, leef erin,
opdat aan allen blijke, dat gij
vooruitgaat. Zie toe op uzelf en
op de leer, volhard in deze
dingen; want door dit te doen
zult gij zowel uzelf als hen, die
u horen, behouden.

1 Timoteus 4:13,15-16



Wat is life.., style
Het ‘Woord’ uitleven…

de juiste LEER is belangrijk
- OrthoDOXY

Én de juiste handelingen/ praktijk, ‘stijl’ van
leven is belangrijk
- OrthoPRAXY



Geconfronteerd met
een andere lifestyle

En de koning (Asphenaz)
stelde voor hen een
dagelijks rantsoen vast
van de koninklijke tafel en
van de wijn, die hij placht
te drinken. Zo liet hij hen
gedurende drie jaren
opvoeden, na verloop
waarvan zij bij de koning
dienst moesten doen.

Daniel 1: 5



Vreemd land, Vreemde
gewoonten, wat nu?!



Je hebt een nieuw leven…
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,

zoekt de dingen, die boven zijn,

waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Kolossenzen 3:1



Nieuw leven, Beter leven

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de
aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven en uw leven is
verborgen met Christus in God

Kolossenzen 3:2-3



Je ‘oude’ leven

Daarin hebt ook gij
eertijds gewandeld,
toen gij erin leefdet.

Galaten 5:7



Wordt Nuchter & Gehoorzaam
13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand,

weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen
op de genade, die u gebracht wordt door de
openbaring van Jezus Christus.

14 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar
de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,

1 Petrus 1:13-14



Weest heilig
15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft,

heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al
uw wandel;

16 er staat immers geschreven: Weest
heilig, want Ik ben heilig

1 Petrus 1:15-16



Christelijke lifestyle = holy living

Wat is heilig?

– door wijding aan het goddelijke bijzonder
gemaakt

– Betekent: APART gezet.

VB
God heiligt ons = God heeft ons APART gezet!



Niet pas heilig ‘na’ je leven



Heiligmakingsproces begint nu

3 Want gij zijt gestorven en uw leven is
verborgen met Christus in God.

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,
zult ook gij met Hem verschijnen in
heerlijkheid.

Kolossenzen 3:3-4



Er is een dillema..,
Er is slechts één oplossing!

Hier blijkt de volharding der heiligen, die de
geboden Gods en het geloof in [van]
Jezus bewaren.

Openbaring 14:12



Dare to be a Daniel!
Daniël nu nam zich voor,

zich niet te verontreinigen
met de koninklijke spijze
of met de wijn die de
koning placht te drinken;
en hij verzocht de overste
der hovelingen, dat hij
zich niet zou behoeven te
verontreinigen.

Daniel 1:8



Durf te kiezen
voor een andere levensstijl!

Wandel niet zoals de
wereld handelt!



Wandel zoals God dat wil
• Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren

kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in
Hem onderwezen, gelijk de waarheid is in, dat gij,
wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens
aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende
begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van
uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar
(de wil van) God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid

Efeziers 4:20-24



God stelt belang in onze lifestyle!

Ik vermaan u dan, broeders,
met beroep op de
barmhartigheden Gods,
dat gij uw lichamen
stelt tot een levend,
heilig en Gode
welgevallig offer: dit is
uw redelijke eredienst.

Romeinen 12:1



God stelt belang in onze lifestyle,
want WIJ zijn ZIJN schepping!

Of weet gij niet, dat uw lichaam een
tempel is van de Heilige Geest, die
in u woont, die gij van God
ontvangen hebt, en dat gij niet
van uzelf zijt? Want gij zijt
gekocht en betaald. Verheerlijkt
dan God met uw lichaam.

1 Korintiers 6:19-20



God beschouwt Zijn ‘tempel’ als
heilig

Weet gij niet dat gij
Gods tempel zijt en
dat de Geest Gods in
u woont? Zo iemand
Gods tempel schend,
God zal hem
schenden, Want de
tempel Gods, en dat
zijt gij , is heilig

1 Korinthiers 3:16-17



God zegende Daniel…
DIRECT voor zijn lifestyle keuze

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

Daniel 1:9



Twijfel aan bijbelse principes
doch de overste der hovelingen

zeide tot Daniël: Ik vrees, dat
mijn heer, de koning, die uw
spijs en drank vastgesteld
heeft, uw uiterlijk misschien
minder welvarend zou vinden
dan dat van de overige knapen
van uw leeftijd, en dat gij
daardoor mijn hoofd met
schuld zoudt beladen bi de
koning.

Daniel 1:10



De Bijbelse test…
Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef:

men geve ons groenten te eten en water te drinken; laat dan
ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijze
eten, door u vergeleken worden, en doe dan met uw dienaren
naar uw bevinding. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen
gedurende tien dagen de proef,

Daniel 1: 12-14



De Bijbelse test… slaagt altijd
en na verloop van tien dagen bleek hun

uiterlijk schoner en zagen zij er
welvarender uit dan al de knapen die van
de koninklijke spijze gegeten hadden.

Voortaan nam de kamerdienaar hun
spijze en de wijn die zij drinken
moesten, weg en gaf hun groenten

Daniel 1:15-16



Jezus stelt belang in ons welzijn

En Jezus ging alle
steden en dorpen
langs en leerde in hun
synagogen en
verkondigde het
evangelie van het
Koninkrijk en genas
alle ziekte en alle
kwaal.

Mat 9:35



Wat is het eerste voedsel wat God
de mens heeft gegeven?

• Het ideaal: En God zeide: Zie, Ik geef u al
het zaaddragend gewas op de gehele
aarde en al het geboomte, waaraan
zaaddragende vruchten zijn het zal u tot
spijze dienen. (Gen 1:29)



Het ideaal was de Hof van Eden
• Voorts plantte de Here God

een hof in Eden, in het
Oosten, en Hij plaatste daar
de mens, die Hij
geformeerd had. Ook deed
de Here God allerlei
geboomte uit de
aardbodem opschieten,
begeerlijk om te zien en
goed om van te eten en de
boom des levens in het
midden van de hof,
benevens de boom der
kennis van goed en kwaad.
(Gen 2:1-2)



En de mens koos niet voor God
• Direct gevolg: zonde (ongehoorzaamheid aan de wil [

beste bedoelingen] van God voor de mens) kwam in de
wereld

• Één van de indirecte gevolgen: En tot de mens zeide Hij:
Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de
boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult
daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil
vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang
gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen,
en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet
uws aanschijns zult gij brood eten (Gen 3:17-19a)



Granen, fruit, noten en
groenten vormen het
dieet, voor ons gekozen
door onze Schepper. Dit
voedsel, zo eenvoudig
mogelijk bereid, is het
meest gezond en
voedzaam. Het verleent
kracht en
uithoudingsvermogen
en een levendig
intellect, dat niet
verkregen kan worden
door een meer
samengesteld en
stimulerend dieet.

De weg tot gezondheid blz 248



Na de zondvloed:
Vlees oké, maar… bloed?!

• En de vrees en de schrik voor u zij over al
het gedierte der aarde en over al het
gevogelte des hemels, al wat zich op de
aardbodem roert en alle vissen der zee; in
uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich
roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb
het u alles gegeven evenals het groene
kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn
bloed, zult gij niet eten.

Genesis 9:2-4



… en dierlijk vet
Dit zij een

altoosdurende
inzetting voor uw
geslachten in al uw
woonplaatsen: gij
zult volstrekt geen
vet en geen bloed
eten.

Leviticus 3:17



Waarom?
Bloed van dieren bevat

ziekten

Vetten:
cholesterol
- Hart- en vaatziekten
- Vernauwing van

bloedvaten



Welke dieren…?

• God maakt onderscheid tussen twee groepen
dieren. Rein en onrein!

• Van alle reine dieren zult gij zeven paar
nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar van de
dieren, die niet rein zijn, één paar, het
mannetje en zijn wijfje; ook van het gevogelte
des hemels zeven paar, mannetjes en wijfjes,
om het geslacht in het leven te behouden op de
gehele aarde (Gen 7:2-3)



Leviticus 11

• Dit zijn de dieren, die gij eten moogt van al
het gedierte dat op de aarde is. Al wat
gespleten hoeven heeft, te weten geheel
doorkloofde hoeven, en wat herkauwt
onder de dieren moogt gij eten. (Lev
11:2-3)

• Vb. rund, schaap en geit



Doe wat geoorloofd is!

• Gij zult niets eten, dat een gruwel is
(Deut 14:2)

• Levenstijl principe van God. Ook voor de
‘reine dieren’… ze leven volgens de
principe van God, in het hof van Eden

• Reine dieren zijn in weze vegetarisch!
• Wij mogen eten van dieren die van

nature zelf géén andere dieren eten!



Waarom?
• Salmonellose is een ziekte die

wordt veroorzaakt door een
infectie met
Salmonellabacteriën.
Besmetting met deze bacteriën
komt op 90 tot 100 procent van
de varkensbedrijven voor,
maar veroorzaakt slecht
zelden problemen.
Salmonellose is een zoönose,
dat betekent dat mensen
besmet kunnen raken met de
bacterie door het eten van
besmet vlees of door direct
contact met varkens.

• De Salmonella-bacterie kan in
varkensvlees overleven.



Wat de Here heeft geschapen als
opruimers in de natuur

• Is niet geoorloofd om de eten. Van
dieren die het afval eten die in de natuur
voorkomt. Bijv. Dode dieren, Dieren die
het eten niet goed herkauwen



Vissen

• Dit moogt gij eten van al wat in het water
leeft: al wat vinnen en schubben heeft,
in het water, in de zeeën en in de
stromen, dat moogt gij eten. (Lev 11:9)



Vogels
• Elke reine vogel moogt gij eten. Maar

deze zijn het, waarvan gij niet eten zult: de
arend, (..) , de gier en alle soorten
kraaien; alle soorten raven; de
struisvogel, de katuil, de meeuw en alle
soorten sperwers; (..)uil, (..)alle reigers, de
hop en de vleermuis. Ook al het wemelend
gedierte met vleugels – dat zal voor u
onrein zijn, zij zullen niet gegeten worden.
(Deut 14:11-19)



Pittige uitspraken in de bijbel
• Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven

heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u
zijn. Van hun vlees zult gij niet eten… (Deut
14:8)

• De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar
een opstandig volk, dat volgens eigen
overleggingen wandelde op een weg, die niet
goed is; een volk, dat Mij bestendig openlijk
krenkt (…); die vlees van zwijnen eten en in
wier vaatwerk verfoeilijk voedsel is; (Jes 65:3-
5)



Waarom zo pittig…?!

• Want Ik weet, welke gedachten Ik over u
koester, luidt het woord des HEREN,
gedachten van vrede en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst te geven.
(Jer 29:11)

• opdat de mens Gods volkomen [één van
de bedoelingen van God] zij, tot alle goed
werk volkomen toegerust. (2 Tim 3:17)



Met “Te…” ervoor, is ‘t nooit goed!

• Paulus zegt: “ik tuchtig mijn lichaam en
houd het in bedwang, “ (1 Kor 9:27a)

• Spreuken zegt: Verkeer niet met wie zich
te buiten gaan aan wijn en vlees; want
een drinker en een doorbrenger verarmen,
en slaperigheid doet lompen dragen. (Spr
23:20-21)



Maak je buik niet tot een ‘valse god’

• Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls
van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook
wenende – als vijanden van het kruis van
Christus. hun einde is het verderf, hun God is
de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij
zijn aardsgezind. (Fil 3:18-19)



Let op waar je je verlangen naar
stelt:

• Geliefden, ik
vermaan u als
bijwoners en
vreemdelingen, dat
gij u onthoudt van
de vleselijke
begeerten, die strijd
voeren tegen uw
ziel; (1 Pet 2:11)



Maak een bewuste keuze
• De slachtoffers van kwade gewoonten moeten

opgewekt worden tot de noodzaak zichzelf
krachtsinspanningen te getroosten. Anderen
mogen voor hen de ernstige pogingen doen om
hen op te heffen, de genade van God mag
vrijelijk aangeboden worden, Christus moge
pleiten, Zijn engelen mogen diensten
verlenen; maar alles zal tevergeefs zijn, tenzij
zij ertoe gebracht worden de strijd te hunnen
behoeve zelf te strijden.



Dare to be a Daniel
De onmatige moet ertoe

geleid worden om te
zien en te voelen dat
grote morele
vernieuwing nodig is
als hij een man wil zijn.
God roept hen om op te
staan en in de kracht van
Christus en de door God
gegeven menselijke
waardigheid, die
opgeofferd werd aan
zondige onmatigheid,
terug te winnen.



De macht van de wil
• God heeft ons de macht tot kiezen gegeven; het ligt

aan ons om die te gebruiken. Wij kunnen onze
harten niet veranderen, wij kunnen onze gedachten
niet beheersen, onze opwellingen, wen
genegenheden. Wij kunnen onszelf niet reinigen en
geschikt maken voor de dienst van God.

• Maar wij kunnen kiezen om God te dienen, wij
kunnen Hem onze wil geven; dan zal Hij in ons werken
om te willen en te doen naar Zijn welbehagen. Zo zal
onze gehele natuur onder het bestuur van Christus
worden gebracht.



Onze christelijke plicht

• Wanneer we nadenken over wat God van ons
vraagt, dan zullen we ontdekken dat Hij van
ons verlangt, dat wij gematigd zijn in alles. Het
doel van het feit dat wij geschapen zijn, is
om God te verheerlijken in ons lichaam en
onze geest, die van Hem zijn. ADV 137



Laat je niet verleiden:

Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen
om de gemengde drank te proeven.

Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig
fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot
glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een
slang en spuwt gif als een adder. Dan zien
uw ogen vreemde dingen en uw hart
spreekt wartaal;(Spr 23:30-33)



Johannes de doper zijn opvoeding
was mede:

• Want hij zal groot zijn voor de Here en
wijn en sterke drank zal hij niet drinken
en met de heilige Geest zal hij vervuld
worden, (Lucas 1:15a)

• En bedrinkt u niet aan wijn, waarin
bandeloosheid is, maar wordt vervuld met
de Geest  (Efe 5:18)



Problemen met lifestyle keuzes?!

• Het is niet zwaar want: Mijn hulp is van
de HERE, die hemel en aarde gemaakt
heeft. (Ps 121:2)

• Niet gij zult hierbij behoeven te strijden:
stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien,
dat de HERE u de overwinning geeft. (2
Kron 20:17a)



In Hem zijn wij meer dan
overwinnaars!

• Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht
geeft. (Fil 4:13)

• Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden
en onberispelijk doen staan voor zijn
heerlijkheid in grote vreugde, de enige God,
onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze
Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht
vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle
eeuwigheden! Amen. (Jud 24-25)



Wilt u een positieve uitkomst?



Waarom? God wil bij ons wonen

• Welke gemeenschappelijke grondslag
heeft de tempel Gods met afgoden? Wij
toch zijn de tempel van de levende God,
gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder
hen wonen en wandelen, en Ik zal hun
God zijn en zij zullen mijn volk zijn. (2
Kor 6:16)


