
Overdenking Oosterkerk 27-09-2020 Ds. Elly Urban 

 

Gemeente van Christus, 

 

Wat is het profiel van Daniël? Je kent het wel: zo’n profiel van jezelf, dat je maakt voor internet, 

Facebook bijvoorbeeld, of voor een sollicitatie, in je CV. Een foto, en een korte beschrijving van wie je 

bent, wat je kunt, wat je belangrijk vindt. 

De jongeren vandaag, in hun Vier-de-Zondag groep, voor het eerst weer bij elkaar na de zomer, 

werken vandaag aan een profiel van Daniël. Wie is Daniël, waar komt hij vandaan, waar houdt hij zich 

mee bezig, wat vindt hij belangrijk? 

Vandaag hebben we gelezen uit Daniël 1, volgende week gaat het over het vervolg.  

Eerst kort wat  achtergrond, om gevoel te krijgen bij dit Bijbelboek. Het boek Daniël is bekend van de 

spannende, wonderlijke, soms ook wat gruwelijke verhalen. De vrienden van Daniël in het vuur, 

Daniël in de leeuwenkuil, Daniël die dromen kan uitleggen, wrede koningen die voorbij komen, een 

koning die geestesziek wordt. Het hele boek bestaat uit 2 delen: de eerste 6 hoofdstukken met die 

verhalen, en daarna 6 hoofdstukken met visioenen, best moeilijk toegankelijk. Visioenen over 

koninkrijken die elkaar afwisselen, over eindtijd, over redding. Visioenen die ook aanleiding hebben 

gegeven tot veel speculaties over toekomstverwachting etc. En dan zijn er, na hoofdstuk 12, nog een 

paar toevoegingen, onderdeel van de zogenaamde apocriefe boeken. Als u nieuwsgierig bent: mooi 

leesvoer voor thuis, voor het grotere plaatje. 

Daniël 1 begint rond het jaar 600 voor Christus. Koning Nebukadnessar verovert het koninkrijk Juda 

en de stad Jeruzalem, de tempel wordt verwoest, en veel inwoners worden gevangen genomen en 

mee naar Babel genomen. De Babylonische ballingschap. Tegelijkertijd denken veel uitleggers dat het 

boek veel later op schrift is gesteld. Mogelijk zo anderhalve eeuw voor Christus, in de tijd dat de 

tempel in ere werd hersteld, de zogenaamde opstand van de Makkabeeërs. Het was een tijd waarin 

de identiteit van het joodse volk zwaar onder druk stond. Ze waren op zoek naar hun eigenheid, hun 

wortels, hun bestaansrecht, perspectief ook. Het verhaal van Daniël was een verhaal dat de mensen 

moed gaf. Moed en vertrouwen.   

En daarmee zijn we direct terug bij vandaag. 

Houd moed, staat er niet voor niets op de rode hesjes van de coördinatoren in de kerk. Vandaag 

hebben we ook de verhalen die ons moed geven hard nodig! Daniël dus. 

Het profiel van Daniël en zijn vrienden is al aardig gevuld, als je er rekening mee houdt dat deze 

jongens waarschijnlijk een jaar of 14 zijn geweest als ze beginnen met hun opleiding bij koning 

Nebukadnessar. Ze zijn weggerukt uit hun eigen veilige omgeving, gegijzeld, weg bij hun familie, en 

hun verleden wordt als het ware uitgewist. Ze krijgen nieuwe namen, waarin niets meer doorklinkt 

van de verwijzingen naar hun God. El, in Daniël en Misaël, Ja, van Jahweh, in Chananja en Azarja. Met 

hun oude naam worden ze ook geacht hun oude geloof achter zich te laten. Daniël, God is mijn 

rechter betekent dat, wordt Beltesassar, Bel is mijn beschermer, Bel een Babylonische God.  

Wat doe je, als je leven zo overhoop gaat? Als alles om je heen verandert, onzeker is, maar je wel 

verder wilt en moet met je leven.  



Alles wat eerder houvast gaf in het geloof is verdwenen: de tempel verwoest, geen samenkomsten 

meer met andere joden, om die vertrouwde woorden te horen, om samen te bidden. Waar val je dan 

op terug? Wat houd je vast, wat laat je los, waar wil je voor staan, waarin pas je je aan aan de nieuwe 

omstandigheden? Wat zijn je wortels, die stevigheid geven aan je leven, aan je geloof? 

Daniël lijkt zich vast te bijten in die voedselwetten. Op het eerste oog kun je denken: is dat nu echt 

de kern? Is dat nu zo wezenlijk, dat je daar werkelijk een groot punt van gaat maken? Voor Daniël 

blijkbaar wel. Koosjer eten is voor joden sowieso natuurlijk wel belangrijk, geen varkensvlees eten, 

strakke regels over bereiding van voedsel. Daniël lijkt het nog strikter te nemen, met alleen groente 

en water. Mogelijk speelt ook mee dat het voedsel uit de koninklijke keukens mogelijk gewijd is aan 

de goden van Babel, en dus extra onrein voor Daniël.  

Voor Daniël hoort dit voedsel bij zijn wortels, zijn identiteit, wie hij is en wie hij wil zijn. Later in het 

boek blijken er trouwens meer rituelen te zijn die voor Daniël wezenlijk zijn, zoals het regelmatige 

gebed. Op deze manier doet Daniël recht aan zijn geloof, leeft hij met God, vertrouwt hij op God. 

Daniël heeft ook strategische vaardigheden. Hij doet het slim, gaat het gesprek aan en niet de 

confrontatie, vraagt of ze het mogen proberen met dat voedsel en dat pakt goed uit. Dat het goed 

uitpakt wordt in het verhaal aan God toegeschreven: God zorgt ervoor dat die hoofdeunuch Daniël 

goed gezind is, en God geeft aan Daniël en zijn vrienden wijsheid, kennis en verstand van alle 

geschriften. Met hun moed en hun wijsheid gaan de jongens het ver brengen, blijkt later in het 

verhaal. Hun leven en identiteit diep geworteld in hun geloof, niet bang om zo in het leven te staan 

en van zich te laten zien en horen. Waarbij opvalt dat ze zich niet laten voorstaan op die wijsheid, 

hun eigen positie bevechten, maar steeds het goede zoeken voor de mensen om hen heen, voor de 

koning, voor de andere wijzen en magiërs, voor de Babyloniërs. Vredelievend, heel bijzonder als je 

bedenkt dat dit gijzelaars zijn van wie alles is afgenomen.  

Hoe ben je geworteld, waar hou je aan vast als alles om je heen verandert? Wie ben jij, in die 

onzekere tijd? Natuurlijk denk ik direct aan dit laatste half jaar, het coronavirus en alles wat dat 

teweeg brengt. En de komende tijd is minstens zo onzeker. Bedreigend misschien ook. Maar er 

kunnen heel andere situaties zijn, voor ons allemaal heel persoonlijk. Een verhuizing naar een nieuwe 

plaats. Een ernstige ziekte waardoor je leven overhoop is gehaald. Een nieuwe baan, of juist je baan 

kwijt raken. Met pensioen gaan. Een kind krijgen. Een relatie die stuk gaat, verlies van een partner.  

Waar val je op terug? Wat bepaalt je identiteit? Hoe ben je geworteld? Waar hou je je aan vast? Ik 

vind dat een ongelooflijk belangrijke en wezenlijke vraag, juist nu. En ik spits die vandaag toe op 

geloven. Geloof kan een bijzonder krachtige bron zijn van moed, vertrouwen, hoop. Maar weten we 

die bron aan te boren, of komt die juist droog te liggen? Veel van het vertrouwde is weg. Geen 

koffiedrinken na de dienst. Minder spontaan elkaar zien. Weinig mogelijkheden om in groepen bij 

elkaar te zijn, voor gesprek, gebed, vorming en toerusting. Niet zingen. Op afstand zitten, en 

misschien helemaal nog niet weer naar de kerk durven. En natuurlijk zijn al die gewoontes, die 

rituelen, in zichzelf niet bepalend voor het geloof. Net zoals dat voedsel in zichzelf niet bepalend is 

voor het geloof van Daniël en zijn vrienden.  

Maar wat is wel bepalend? Het lijkt me wezenlijk om je die vraag te stellen, daar ook naar op zoek te 

gaan. Is het gebed? Luisteren naar muziek en je op die manier open stellen voor God, voor zijn 

Geest? Kijken naar een kerkdienst online of op televisie? Lezen uit de Bijbel? Een kaars aansteken, stil 

worden, je openstellen? Of is er eigenlijk niets, of maar heel weinig? Zijn er eigenlijk wortels? 

Misschien een confronterende vraag, durf je die aan jezelf te stellen?  



Ik nodig u uit om eens kort, een minuut, in stilte over deze vraag na te denken. Wat is voor mij 

wezenlijk, voor mijn identiteit, voor mijn geloof? Wat geeft mij houvast en richting, wat is 

diepgeworteld?  

 

 

Ik nodig u graag uit om straks, op het plein (als het niet regent), of later deze week, daarvan eens iets 

te vertellen aan iemand anders. Of voor je jezelf eens iets op te schrijven. Te verkennen, wat die 

wortels voor jou zijn.  

Een verhaal om de moed erin te houden, ik hoop dat dat het verhaal van Daniël voor ons kan zijn. 

Dat we er iets uit meenemen, iets dat ons goed doet. Creativiteit, om in een totaal nieuwe situatie 

verder te leven, jezelf te blijven, niet krampachtig, maar vriendelijk, het goede zoeken voor de ander 

en voor jezelf. Trouw aan je wortels, trouw aan wie je bent en wilt zijn. Ik denk ook dat het verhaal 

van Daniël ons de spiegel voorhoudt dat dat niet zomaar vanzelf gaat. Dat je eigen wortels, ook 

geloofswortels, sterker maken vraagt om toewijding, aandacht, oefening. En juist nu misschien 

structuren waar je aan gewend was veranderen of wegvallen is het belangrijk om je opnieuw te 

oefenen, je nieuwe structuren eigen te maken. Alleen, of misschien samen met een paar anderen om 

je heen, gezinsleden, vrienden, zoals Daniël zijn vrienden had.  

Bij Daniël zien we toewijding, moed, maar ook iets anders, voor ons net zo wezenlijk. Daniël is 

moedig, in het vertrouwen dat God er is, dat God hem zegent. En dat gebeurt ook in het verhaal. Dat 

is het grotere verhaal, dat onze eigen moed en kracht overstijgt. Ook iets om mee te nemen vandaag. 

Het vertrouwen, het geloof, dat God er is, en er zal zijn. Wat niet wil zeggen dat leven ineens 

gemakkelijk wordt, dat alles vanzelf goed komt, dat we niet ziek worden of onze baan verliezen of 

wat dan ook. Het verhaal van Daniël vertelt wel het verhaal dat in alles wat het volk overkomt, 

oorlog, verwoesting, ballingschap, God er bij is. Dat onze persoonlijke verhalen wortelen in dat 

grotere verhaal, van God met mensen. Als wij zelf niet goed weten hoe we verder moeten, als we 

onzeker zijn, persoonlijk, of als geloofsgemeenschap, op zoek naar richting, naar houvast, laten we 

dan bidden dat God ons geeft wat hij ook aan Daniël en zijn vrienden gaf: kennis, verstand van de 

geschriften, en wijsheid. En geloof en vertrouwen bovenal. 

Zo luisteren we nu naar muziek, een zegenlied, een lied over God die er is en zal zijn, voor jou, voor 

mij. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


