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Gemeente van JC, 
 

 
 
 

1 Wat droom ik nou? (dia 1) Dat is een vraag die we allemaal wel 
eens stellen. In dromen vinden soms de vreemdste dingen plaats.  

Dromen, je kunt ze negeren of je kunt ze wat serieuzer bekijken en gaan 
waarderen. Psychologen als Freud en Jung hebben hun leven lang 

benadrukt dat dromen een grote rol kunnen spelen in het zielenleven van 
mensen.  

Dromen, de Bijbel neemt dromen trouwens zeer serieus. We horen er 
regelmatig over. Denk aan onze meesterdromer Jozef. Hij legt de 

nachtmerries van de Farao uit. Denk aan de openbaringen van Johannes. 
Hij heeft visioenen van vreemde paarden, sprinkhanen, draken en wat al 

niet meer. Zulke dromen laten ons de wenkbrauwen fronsen. 

Dat is niet de houding van de Bijbelschrijvers en ook niet de houding van 
de mensen over wie we vandaag lezen. 

Zouden we er niet goed aan doen, om daarom wat aandachtiger te kijken 
naar wat dromen ons te zeggen hebben? 

Wat droom ik nou? Is het een nachtmerrie, is het bedrog, of is het een 
teken van Hogerhand, een onthulling van een Mysterie? 

 
2 Neem de profeet Daniël. Daniël, ‘God is mijn Rechter’ betekent zijn 

naam, hij leefde in de 6e eeuw v.C. als balling aan het Perzische hof van 
koning Nebukadnessar. En deze koning krijgt een aparte droom. Het 

houdt hem uit zijn slaap. Het geeft hem een slecht humeur. Hij trommelt 
alle magiërs en droomuitleggers van zijn koninkrijk op. Hij stelt hun deze 
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2 vragen: a. Wat heb ik gedroomd? b. En wat betekent mijn droom? De 
koning vraagt natuurlijk het onmogelijke van zijn wetenschappelijke raad 

van droomduiding en toekomstvoorspelling. En zijne koninklijke hoogheid 

laat ook nog eens streng zijn spierballen zien. Want Hij dreigt alle wijze 
Babyloniërs te executeren, als ze hem niet uit de droom helpen. Of liever: 

aan de droom helpen. Vervolgens komt Daniël in actie. Hij ontvangt nb 
van God dezelfde droom als die van Nebukadnessar. Daarmee klopt hij 

aan bij de koning. Wat was die droom? 
 

 
 

3 (Dia 2) Daniël begint: ‘Koning van mensen en dieren, u droomde 
van een reusachtig groot standbeeld. Het hoofd was gemaakt van puur 

goud. De borst en armen van zilver, de buik en lendenen van brons, de 
benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. Toen rolde er een steen 

zomaar tegen het standbeeld aan. Alles sloeg te pletter. In duizend 
gruzelementen. Alles werd stof en de wind blies het allemaal weg. Maar de 

steen veranderde in de hoogste berg ter wereld. 
 

 



 
 

4 …Het is muisstil aan het hof. Iedereen luistert met rode oren. De 

koning nog het meest. Daniël gaat verder (dia 3). Sire, het beeld van de 
reus staat voor vier koninkrijken. U bent het hoofd van goud. Daarna 

komen het zilveren en bronzen rijk, minder groots dan u. En het vierde 
ijzeren koninkrijk zal al die andere rijken verpletteren. En die steen staat 

voor het koninkrijk van God, dat rijk zal eeuwig duren.  Alleen God heeft 
toekomst. Dat is de betekenis van uw droom.’  Het is weer stil in het 

paleis. En vervolgens knielt Nebukasnessar neer. Hij buigt voor Daniël en 
voor God. Hij belijdt: God is de baas van alle koningen. Hij onthult alle 

mysteries. En N. benoemt Daniël tot heerser van Babel en tot hoofd van 
alle wijzen. 

Tot zover de droom en uitleg. Latere exegeten hebben hier de volgende 
koninkrijken in gelezen: respectievelijk het Babylonische, het Perzische, 

het Griekse en het Romeinse Rijk. Het wordt nu hoog tijd om te schakelen 
naar onze tijd. Wat hebben wij aan deze Bijbelse droom? Het is toch niet 

alleen maar oude geschiedenis. Kan de droom ons inspireren in coronatijd 

en iets onthullen over het Mysterie van God? 
 

 
 
4 (Dia 4) Dit droomverhaal vraagt van ons een flink portie 

verbeeldingskracht. Probeer zelf maar wat te spelen met de symboliek van 
de elementen. Wat kan het zeggen over onze wereld? Misschien dit: Gods 

Koninkrijk is toch sterker dan alle politieke machten en machthebbers. De 
tirannen en corrupte bazen van nu zullen eens verdwijnen. Een treffend 

voorbeeld: in 2003 kwam de Iraakse dictator Saddam Hoessein ten val. 
Hoessein vergeleek zichzelf altijd graag met de machtige Nebukadnessar. 

Irak was zijn nieuwe Babylon. Toen Saddam verdreven was, trokken zijn 
tegenstanders een groot standbeeld van hem omver. De tv-beelden 
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gingen de hele wereld over. Als teken van moed: Het kwaad zal eens het 
onderspit delven. 

Wat zegt Daniëls droom mij persoonlijk? Misschien dit: Pas op dat ik mijn 

macht niet baseer op goud, zilver of brons. Besef dat ik slechts op lemen 
voeten sta. Het leven kan zomaar ineens voorbij zijn. Geef je liever over 

aan het Koninkrijk van God. Bid elke keer weer: Heer, Úw koninkrijk 
kome. Gods rijk want Zijn Rijk staat steevast in het teken van dienen 

i.p.v. heersen, van liefde i.p.v. machtsmisbruik en onrecht. 
 

En wat kan de droom doen met ons als kerk? Voor velen voelt het alsof de 
kerken vandaag wankelen. We blikken weemoedig terug op onze zilveren 

en gouden jaren. Het is nu lopen op lemen voeten. Het maakt ons 
bescheiden en zoekend. Maar toch: de steen van Gods Rijk kan ons al 

vierend en pionierend open maken (juist in tijden van corona) voor 
tekenen van geloof, hoop en liefde. Binnen en buiten de kerk. God blijft 

naar ons toekomen, Zijn Rijk biedt ook vandaag en morgen perspectief 
voor wie Christus willen volgen en uitbeelden. Wij zijn Gods kinderen. Wij 

zijn allen geschapen naar Zijn Beeld. Dat is de liefdesverklaring die we bij 

onze doop al ontvangen. Ook vandaag weer. Wie met God meedroomt, 
lang zal hij leven in de gloria.  

Amen. 
 

 
 
 


