
 

Vertelschets 19.2: Daniël legt dromen uit 
 
Beginzin  
Het hele paleis van Nebukadnezar is in rep en roer. Overal staan mensen in groepjes te praten. Hun 
gezichten staan bezorgd. Ze halen weifelend hun schouders op en kijken elkaar angstig aan. Wie 
kan hun koning de oplossing geven? Wie kan hem vertellen wat hij heeft gedroomd? 
 
Nebukadnezar droomt 

 De koning heeft angstig gedroomd, maar hij wil niet vertellen waarover. God heeft laten zien 
dat Hij regeert. Ook al weet de koning dat niet.  

 Geloof jij ook dat de Heere veel machtiger is dan een aardse koning of president Obama van 
Amerika?  

 De koning wil dat de wijzen vertellen wat hij heeft gedroomd en ook wat het betekent. Ze 
zeggen altijd dat ze dat kunnen. Nu, dan moeten ze dat maar eens laten horen.  

 De tovenaars en sterrenkijkers en de andere wijzen worden geroepen. Daar staan ze allemaal 
voor de koning. Maar de wijzen kunnen hem niet vertellen wat hij gedroomd heeft. 

 Daarom dreigt de koning hen allemaal te doden. 
 
Daniel en zijn vrienden bidden 

 Daniel en zijn drie vrienden verkeren in levensgevaar. Zij horen niet bij de dromenuitleggers, 
maar wel bij de geleerden van Babel. Ze gaan met elkaar met hun nood naar de Heere. 

 Doe jij dat ook als je het moeilijk hebt? Raad vragen bij anderen is heel goed, maar raad vragen 
aan de Heere is het beste. 

 Daniel smeekt bij het bidden om Gods barmhartigheid. Het is dan ook alleen aan die 
barmhartigheid van de Heere te danken, dat Daniel de droom kan vertellen en uitleggen. 

 Wat is God machtig en trouw. Daniel vertrouwt op de Heere en de Heere helpt hem echt. 
Daniel dankt en looft God ervoor.  

 Als jij je zorgen en vragen net als Daniël oprecht en eerlijk aan de Heere vertelt, zal Hij je niet 
laten staan. Je kunt Hem vertrouwen, Hij is een Helper in nood. 

 
Bij de koning  

 Daniël gaat niet rechtstreeks naar Nebukadnézar, maar gaat eerst naar Arioch.  

 Arioch kan zijn komst bij de koning aankondigen. Bovendien weet Arioch nu dat het doden van 
de wijzen mannen gestopt kan worden, want Daniël heeft de oplossing.  

 Daniel komt niet als een geleerde, wijze man van Babel bij de koning. Hij komt hier als een  
eenvoudige Judese balling en als een dienstknecht van de allerhoogste God. Het is deze God 
die Daniel de droom en de uitleg heeft bekend gemaakt.  

 Wie is zo machtig als Daniels God? Dit kan toch niemand? 
 
De droom 

 Daniel vertelt de koning zijn droom en geeft uitleg. 



 

 Het beeld van goud, zilver, koper en ijzer laat de koninkrijken zien die zullen komen. Deze 
koninkrijken zullen steeds minder machtig worden.  

 Maar de steen zal steeds machtiger en groter worden. Dat is het rijk van de Heere Jezus. Dat 
zal in de plaats van alle andere rijken komen. 

 Hoor jij bij dat rijk van de Heere Jezus? Ben jij een kind van de grote Koning?  
 
Daniel wordt beloond 

 Nebukadnézar is diep onder de indruk. De grote oosterse koning buigt voor de eenvoudige 
Joodse gevangene.  

 Hij stelt Daniel aan als stadhouder over Babel en ook zijn vrienden krijgen hoge functies. 

 De koning erkent de HEERE als de God, Die Daniël dit alles heeft geopenbaard.  
 
Slotzin  
Ben jij ook onder de indruk van wat de Heere doet? Verwonder jij je ook over Zijn macht? Geef toe, 
dat Hij de grootste Koning is! Zeg maar na dat Hij de Heere is, Die trouw is en trouw blijft tot Zijn 
Koninkrijk komt.  
 
 
 


