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Daniël 2 – preek – de Ontmoeting – 19-10-2014 

Wie heeft de macht? 

Dromen 
Toen ik las van koning Nebukadnessars droom, moest ik terugdenken aan 
vroeger. 
Aan de tijd dat ik zelf droomde van de toekomst.  
Dat waren geen voorspellende dromen, maar wensdromen. 
Ik vroeg me af: ‘waar droomde ik toen van?’  
Toen ik een jaar of veertien was van dingen die ik graag wilde hebben, denk 
ik: een fototoestel of zo. Dat was toen een hele luxe voor een jongen van 
veertien. 
En wat later van wat ik allemaal zou willen kunnen: ‘gitaarspelen bij het 
kampvuur’  Dat was toen populair. Maar mijn gitaarspel heeft me helaas 
nooit populair gemaakt. 
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En nog weer later –een jaar of achttien was ik - wie ik zou willen zijn. 
 
Waar zouden de anderen van mijn leeftijd van gedroomd hebben? 
Enne , waar dromen jullie nu van, jongens en meiden? 
Ook over wat je graag wilt hebben, wat je wilt kunnen en wie je wilt zijn? 
… 
En waar droomt koning Nebudkadnessar van?  
De machtigste heerser uit die tijd. 
Hij die alles al heeft, die bij iedereen bekend is en die het hoogste bereikt 
heeft wat een mens kán bereiken in die tijd. Hij ís iemand, nou! 
Heeft hij nog iets om van te dromen? 
… 
Gek genoeg worden zijn dromen nu een nachtmerrie. 
Een griezelige droom waar hij heel onrustig van wordt. 
Omdat hij wel vermoed dat het gaat over dat hij al zijn macht weer 
kwijtraakt. En dat is het ergste dat Nebudkadnessar zich kan voorstellen. 
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De angst dat hij die macht toch niet kan vasthouden. 
De angst de controle te verliezen. 
Het is meer dan een gewone nachtmerrie, weet hij ergens diep van binnen. 
Het maakt hem onrustig. 
 
Alle macht weer kwijtraken. 
De controle te verliezen 
Zou dat niet te typische nachtmerrie van een machthebber zijn? 
Wat zou president Poetins grootste nachtmerrie zijn? 
En wat die van de leiders van IS? 
Want die hebben zij ook, reken maar! 
Wat is eigenlijk uw, wat is jouw, ergste nachtmerrie? 
… 

De boodschap: God heeft de macht 
De boodschap die de koning hier krijgt is heel helder en heel duidelijk. 
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“Koning Nebukadnessar, je hebt je zelf in de war laten brengen! 
Jij dacht dat je de macht veroverd had en dat die nu helemaal van jou is. 
Maar in feite heb jij de macht gekrégen, 
van Mij, de hoogste Machthebber. 
Werd getekend: ‘God, de werkelijk Almachtige.’ ” 
“Alles wat u hebt, koning, alles waartoe u in staat bent en alles wie u nu 
bent, is u door de God van de hemel verleent (37)” 
Dat is onvoorstelbaar veel hoor: de mensen, de dieren, ja zelfs de vogels in 
de lucht zijn in zijn hand gegeven (38) 
Hij is de heerser van de schepping,. 
een kleine god op aarde, 
Iedereen is er van hem onder de indruk,  
‘U hebt een reputatie die glanst als goud koning!’, 
zegt Daniël. 
De mensen denken misschien wel: “we hebben onze welvaart aan hem te 
danken!” 
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Koning, als mensen naar u kijken zien ze alleen uw grootsheid 
Maar er komt een dag dan neemt God u dat allemaal weer af koning 
en geeft het aan een ander, uw opvolger. 
God heeft de macht. 
Vergeet dat nooit weer!” 
 
Nou ja, daar leg ik nu niet direct een hele diepe laag uit de tekst mee bloot. 
Dat zal iedereen hier zelf ook wel bedacht hebben. … 
Ik vertel het toch omdat het voor Nebudkadnessar wel nieuw was. 
Hoewel hij diep van binnen bang was zijn macht weer kwijt te raken. 
Anders zou hij nooit onrustig geworden zijn van zo’n droom. 
Ik vertel omdat het ook voor veel van zijn onderdanen nieuw was, 
want zo op het oog kon je niet zien dat de God van de hemel de macht had. 
Zo op oog was koning Nebukadnessar voor hun de god van de hemel. 
Had hij alle macht en kon hij doen wat hij wilde. 
Het glanzende gouden hoofd van het beeld in de droom. 
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En daar waren ze bang voor. 
Want hij had zo zijn manieren om zijn macht te laten gelden. 
Toen zijn magiërs hem niet konden vertellen wat hij gedroomd had, 
en ze de koning heel elegant aan het lijntje probeerde te houden, 
zo van ‘we begrijpen niet wat u bedoeld’ 
dreigde hij hen allemaal te doden. 
En niemand twijfelde er aan dat hij dat ook echt zou gaan doen. 
Hij was ook een wrede vorst. 
Want dat wordt ook duidelijk in deze tekst: 
ook iemand die de macht in bruikleen heeft van God,  
kan die verschrikkelijk misbruiken. 
De ruimte is er wel 
Daar kunnen wij ook heel wat voorbeelden van geven. 
 
En dan nu: ‘God heeft alle macht!’ 
Dat hadden ze niet gedacht. 
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En wij? 
Natuurlijk wel! 
Echt…? 
 
Maakten jullie je zorgen, afgelopen zomer. 
Toen de MH 17 neergehaald werd.  
En Poetins troepen  - al is het dan niet officieel- 
Oost-Oekraïne binnen trokken. 
En dat gewoon kunnen doen. 
Europa is natuurlijk tegen, maar doet er niets aan. 
Want stel je voor dat president Poetin de gaskraan dichtdraait! 
Dan hebben wij een heel koude winter. 
Grote schade. 
Hij heeft echt macht over ons deze man! 
 
Waarom kan president Assad in Syrië zover gaan? 
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Omdat hij een machtige beschermheer in president Poetin heeft! 
Wil daarom niemand in Europa IS in Syrië aanvallen? 
 
Maken wij ons zorgen nu IS ons terroriseert? 
Met misselijkmakende beelden van de marteldood van mede-Europeanen en 
Amerikanen. Medechristenen. 
Met de dreiging, zo meteen komen we naar jullie toe. 
We gaan de hele wereld veroveren 
En overal laten we ons vlag wapperen. 
Ook op het Vaticaan 
Maken we ons zorgen nu we zien dat die beweging overal zit: 
in Somalië, in Nigeria, in Jemen, in Lybië en in …. 
Brussel…bij de aanslag op een Joods museum 
Nee hoor ‘God heeft alle macht’. 
Dus zijn we niet bezorgd! 
Of toch diep van binnen wel? 
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Maar waarom dan als God alle macht heeft! 

Een diepere betekenis: aan alle menselijke macht komt een eind. 
Want als de betekenis hiervan werkelijk tot ons doordringt, 
dan hoeven we ons geen zorgen te maken. 
Echt niet! 
Zelfs niet als we de controle dreigen te verliezen. 
Over onze economie, vanwege de sancties van Rusland. 
Over onze welvaart, omdat Rusland de gaskraan zou kunnen dichtdraaien? 
Over onze veiligheid, omdat de IS dreigt 
en omdat ze die dreiging zullen waarmaken als ze de kans krijgen. 
Maar als God de macht heeft,  kunnen we wel eens bang worden, 
maar hoeven we niet in paniek te raken. 
Aan al deze menselijke macht komt een einde! 
Hussein en Khadaffi hebben het aan den lijve ondervonden 
Ook Poetin zal dit ervaren als de Heer het tijd vindt 
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en ook IS raakt alles wat ze veroverden weer kwijt aan God. 
Aan alle menselijke macht komt een einde. 
Maar kunnen die menselijke machten dan geen groot kwaad doen? 
O ja, dat zien we ook gebeuren. 
Ze kunnen ons bang maken, opjagen, verwonden en zelfs vermoorden. 
Maar meer niet. 
He klinkt misschien vreemd, maar in Gods Koninkrijk is dat niet zo: 
het leven dat God ons geeft kunnen ze ons niet afpakken. 
Raak niet in paniek. 
Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet (Mat. 
10:28), zegt de Heer Jezus! 
God heeft alle macht! 
Aan alle menselijke macht komt een einde. 
Dat zal ook nu weer zo zijn. 
 
Misschien maak je je nu nog zorgen! 
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Want als al die rijken zijn geweest, ook die van onze tijd. 
Ook Poetin en IS en misschien nog ander die wij nu nog niet kennen. 
En Gods rijk aanbreekt, wat komt er dan voor die menselijke macht in de 
plaats? 
Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!(Heb 10:31) 
Miischien ben je daar bang voor! 
Hoe zal God zijn macht dan tegenover ons gebruiken? 
Machtiger als Hij is dan al die menselijke heersers voor hem? 
Een nieuwe machthebber in plaats van de anderen? 
 
O nee, de steen die een einde macht aan de rijken van de wereld, 
wordt hier veel te geweldadig getekend. 
Als een kanonsschot uit de hemel, die de machten verpletterd. 
Maar zo is het niet. 
Deze kaart (een kaart met beelden van martelingen en de tekst ‘God is goed’ 
WD) veroorzaakte deze week een hoop opschudding, 
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De opdrachtgever wilde hem niet zo. 
Maar de boodschap is juist heel goed. 
God is goed! 
God is niet zoals IS. 
En als zij zeggen in de naam van God te doden, 
dan kan dat niet kloppen. 
Want dat zou God nooit doen. 
Hij brengt juist het leven. 
God is goed! 
 Hij is de zachte kracht die een einde maakt aan de harde macht. 
De kracht die eerder al eens getypeerd wordt met de woorden 
Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen– zegt de HEER van de hemelse 
machten– maar met de hulp van mijn geest.(Zec 4:6 NBV) 
De kracht van de Almachtige God, 
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zeer sterk maar niet verpletterend! 
de Ontwerper van de mensen op aarde, de dieren in het het veld en vogels in 
de lucht, 
Die lost niet een schot uit de hemel. 
Van een veilige afstand. 
maar die stuurt zijn Zoon om einde aan macht en geweld maken. 
Die houdt Zich er persoonlijk mee bezig. 
En dat doet Hij door met veel moeite en pijn 
deze macht en geweld uit onze wereld weg te dragen. 
Letterlijk aan het kruis. 
Totdat ze er niet meer zijn. 
Die God en zijn Zoon brengen dan het Nieuwe Koninkrijk. 
Zo groot als een berg, het zal de hele aarde beheersen, 
maar zo vredig als het paradijs. 
Met bomen die leven geven. 
Met prachtige kleuren 
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Met zingende vogels en zachte dieren. 
Met bronnen die water geven, waaruit leven ontspruit. 
Eindelijk een goed rijk, met een goede koning. 
Je hoeft niet bang te zijn voor zijn macht. 
Want Hij zet zijn macht in om jou te laten leven. 
Zoals je nog nooit geleefd hebt. 
Je zult de gloed van zijn macht ervaren als de warme voorjaarszon, 
na een lange, koude en schrale winter. 
En wij kennen de steen die God stuurt nog beter dan Daniël dat ooit kon. 
Wij kennen Hem als onze lieve en zorgzame Heer Jezus. 
Aan Hem kun je je toevertrouwen. 
En hoef je niet bang te zijn dat je de controle verliest. 
Want is het niet gevaarlijk om de controle aan Hem uit handen te geven. 
Want Hij is je eigen, lieve Heer Jezus. 
Hij is te vertrouwen 
Hij die alles voor je over heeft. 
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Raak niet in paniek. 
God heeft alle macht! 
En wat een God is Hij! 

Daniël 
Broers en zussen, God heeft alle macht 
We lezen in Daniëls levensgeschiedenis terug wat dit voor je kan betekenen. 
De koning droomt ervan, Daniël legt het hem uit. 
God heeft alle macht, dat betekent 
Hij heeft de wereld in zijn hand. 
Hij heeft ook jouw leven in zijn hand. 
Je hoeft de controle niet te houden, 
je hoeft ook niet bang te zijn die te verliezen. 
Want Hij is je goede Vader 
En wat dat besef met je kan doen, 
midden tussen de machten van deze wereld, 
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zie je aan Daniël. 
Kijk eens hoe rustig hij blijft. 
Wanneer hij met de rauwe macht van koning Nebukadnessar 
geconfronteerd wordt. 
Wordt hij bang? Ik denk het wel! 
Welke mens zou niet bang zijn als hij met de dood bedreigd wordt. 
Maar hij raakt niet in paniek maar gaat met beleid te werk. 
Hij wint informatie in en doet dat tactisch en wijs (14), 
bij de juiste persoon: de commandant van de lijfwacht. 
Hij is dan vol vertrouwen wat Hem te doen staat. 
Hij vraagt uitstel aan de koning, nog voordat hij iets weet (16) 
en vraagt hem om de gelegenheid de droom te verklaren. 
Hij gaat er niet vanuit dat God hem die droom wel zal onthullen en verklaren. 
het zou ook niet zou kunnen zijn. 
Maar Hij durft het God wel te smeken (18) 
en vraagt zijn vrienden dat ook te doen. 
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NB Hij vraagt Nebukadnezar niet om genade, maar God zijn Heer. 
want die heeft de wereld in zijn hand. 
Zie je hoe Daniël denkt. 
God besluit het Daniël hier te geven. 
En nog voordat Hij de uitleg gegeven heeft, 
geeft Daniël God de eer voor de droom en de uitleg. 
En vertelt de machtige koning precies hoe de verhoudingen liggen. 
Zonder angst! 
U kunt mij doden, maar  God heeft de macht. 
En kent dus ook alle geheimen (28) 
ook over uw toekomst koning. 
En dan horen we dat God de macht in menselijke handen geeft, 
maar dat die menselijke machten, 
meestal eigenwijs, opvallend en eerzuchtig 
en soms hard en wreed en zelfs alles vermorzelend (40) 
Toch aan hun einde zullen komen, 
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volledig ophouden te bestaan. 
Er zal niets meer (!) van terug te vinden zijn. 
Van de machtige Nebudnessar niet, 
van de machtsbeluste Poetin niet  
en ook van de wrede en geweldadige IS niet. 
Zij zullen verdwijnen en Gods rijk zal komen. 
En daar komt geen mensenhand aan te pas. 
Daniël raakt niet in paniek 
en weet wat te doen en waar hulp te zoeken, 
bij God 
omdat hij weet hoe de machtsverhoudingen liggen in de wereld. 
God heeft alle macht, 
ook als mensen dreigen. 
 
Broers en zussen, 
waar dromen we van? 
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Natuurlijk van de toekomst. 
En als we dan ook dromen van Gods toekomst 
zoals Nebukadnezar en Daniël 
en onze Heer Jezus kennen. 
dan kunnen we vol vertrouwen die toekomst tegemoet zien, 
want het is een toekomst om van te dromen! 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 


