
Preek Jan Steyn op 11 Desember 2011. 

Teks: Daniël 3 

Tema: God, gode en vuuroonde 

 

Inleiding: Die oorsprong van die boek van Daniël: 

Die tyd waarin die boek Daniël finaal  op skrif gestel  was waarskynlik so tussen 168 tot 165 voor Christus. 

Hierdie tyd was vir die Joodse volk een van geweldige godsdienstige vervolging en verdrukking en 'n tyd 

waarin mense se bekende wêreld en sekerhede totaal inmekaar gestort het. In hierdie tyd was die mense van 

Israel onder die heerskappy van die Grieke wat uit die wêreldryk wat Alexander die Grote nagelaat het, na vore 

getree het.  Die Griekse heerser oor Palestina in daardie tyd was Antiochus 4 Epifanes wat een staatsgodsdiens 

in sy ryk probeer afdwing het met die Griekse god Zeus Olimpos as hoofgod. Hy het die Griekse kultuur met 

geweld op sy onderdane afgedwing en kinders moes in spesiale skole of gimnasiums opgelei word in daardie 

kultuur. Ook Jerusalem het sy eie Griekse gimnasium gehad waar Joodse kinders onder dwang in die Griekse 

kultuur opgevoed is. Die Joodse besnydenis, die bring van offers, die Joodse feeste en die onderhouding van die 

Joodse sabbat is verbied. As jy gevang is dat jy 'n kopie van die wetboek van Moses besit, is jy met die dood 

gestraf.  Ook die besnydenis aan kinders volgens Joodse gebruik was met die dood strafbaar. Die Jode het 

uiteindelik in opstand gekom teen die Griekse bewind toe Antiochus die bevel uitgevaardig het dat daar in alle 

dorpe van sy ryk 'n altaar vir Zeus opgerig moes word en dat die inwoners daarop moes offer. Die finale strooi 

was toe hy so 'n standbeeld vir Zeus laat oprig het op die plek waar die brandofferaltaar in die tempel in 

Jerusalem was. Antiochus se onderdrukking van die Joodse godsdiens het daarna verskerp na die opstand, 

genoem die Makkebese opstand onderdruk is. Selfs die tempeldiens in Jerusalem is daarna gestaak en die 

tempel is ontheilig deurdat Antiochus vark wat vir die Jode 'n onrein dier was op die altaar in die tempel geoffer 

het. As mens Daniel 7:25 lees, sien jy duidelik die verwysing na Antiochus Epifanes: "Hy sal teen die 

Allerhoogste laster en die heiliges van die Allerhoogste vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en 

wette te verander en die heiliges van die Allerhoogste sal aan sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde 

tyd". 

 

In hierdie hopelose tyd vir die Joodse volk onder die heerskappy van Antiochus het 'n kring wyses gaan 

terugkyk in die geskiedenis van hulle volk en onthou van die verhale van Daniël en sy vriende en hul ervaringe 

en visioene uit die tyd van die ballingskap onder Nebukadneser en die Babiloniërs hier vanaf 589 voor Christus. 

Hierdie verhale van Daniël en sy vriende, die eerste ses hoofstukke van die boek, is mondeling van geslag tot 

geslag in die Joodse volksmond oorgedra en dit was vir hierdie kring wyse manne duidelik hoe die Jode se 

lyding in die Babiloniese ballingskap van lank gelede aansluit by die verdrukking wat hulle onder Antiochus 

Epifanes ervaar het. Nou stel die kring wyses hierdie verhale van Daniel en sy vriende saam met die visioene 

van hoofstuk 7-12  op skrif sodat dit hoop kan bring vir hulself en hul volksgenote onder Antiochus se 

verdrukking. Vir die mense wat die mondelinge verhale van Daniel en sy vriende te boek gestel het, was dit 

belangrik dat die gelowiges van hul tyd hulle nie blind sou staar teen die chaos en verdrukking rondom hulle 



nie, maar dat hulle vir God sou raaksien. Dat hulle sou raaksien Wie regtig in beheer van die wêreld en sy 

heersers was en Wie die toekoms in Sy hande gehou het.  

 

Skriflesing: 

 

Die eerste vraag wat Daniël 3 aan ons stel, is hoe ware, Bybelse geloof lyk: 

Die eerste gevaar is dat ons geloof in die krag van ons geloof gesetel sal wees. Daar word die tragiese ware 

verhaal vertel van Larry en Lucy Parker wat geglo het dat as hulle net genoeg geloof het, God hulle diabetiese 

seun sou genees. Uiteindelik het hulle seun Wesley so siek geraak dat hy insulien nodig gehad het. Omdat hulle 

so geglo het dat God Wesley sou genees, het hulle hom nie insulien gegee nie en het hy in 'n diabetiese koma 

verval. Wesley het later gesterf sonder enige behandeling, maar die ouers was so oortuig van die krag van hul 

geloof, dat hulle nie vir hom 'n begrafnisdiens gehou het nie, maar 'n opstandingsdiens waar hulle die Here 

gebid  het om hom uit die dood te laat opstaan. Lucy en Larry Parker het albei op die ou end in die tronk beland 

vir manslag en kinderverwaarlosing. As  Daniël se drie vriende se geloof gebou was op die krag van hul geloof 

sou hulle kon sê: Ons glo ten volle dat God ons van die vuuroond sal bewaar. Die koning sal sy besluit verander 

of die vlamme sal geblus word, maar ons gaan nie in die vuuroond beland nie.  

 

In hierdie scenario as ons diepste vertroue in ons eie geloof is, dan oortuig ons onsself ons geloof is nou so sterk 

opgepomp dat God nie ander kan as om ons ons wense en begeertes te gee nie. Jy kan vra wat jy wil van God as 

jou geloof net sterk genoeg is. Klink dit bekend? Dit was nie die soort geloof wat Sadrag, Mesag en Abednego 

gehad het nie. Hulle het nie geweet wat die Here se wil vir hulle in hierdie situasie gaan wees nie. Hulle het nie 

vir God probeer voorskryf wat die uitkoms vir hulle moes wees nie. Hulle sê vir die koning dat God die mag het 

om hulle uit die brandende oond te red, maar selfs al doen Hy dit nie, sal hulle sy goue beeld nog nie aanbid 

nie. Selfs al besluit Hy om ons nie te red nie! Dis rof! Hulle geloof was nie gebou op die krag van hul eie geloof 

of om die uitkoms van hierdie situasie te bepaal nie. Hulle geloof was gebou op die krag en grootheid van God. 

Hulle het God toegelaat om God te wees en nie vir Hom probeer voorskryf nie.  

 

Ons sukkel nogal dikwels om God toe te laat om God te wees. Ons sukkel om te bid volgens Sy wil, ons verkies 

om te bid volgens ons wil! Sal ek, sal jy bly glo selfs al gee God nie die antwoord of uitkoms wat ek en jy 

verlang nie? Sal ons God toelaat om God te wees, om Sy wil te laat geskied? Sadrag, Mesag en Abednego is nie 

van die vuuroond gered nie, hulle is in en deur die vuuroond gered. Maar God was saam met hulle in die 

vuuroond. Ons bid so maklik: Here red ons van die krisis.  

 

Verwag, selfs eis ek en jy nie dikwels in ons gebede dat God ons van die krisis moet red nie, anders is Hy nie 

goed en getrou nie? Soms red God ons in die krisis en soms moet ons deur die krisis gaan om ons iets belangrik 

te leer oor God se trou en Almag of ons geloof of lewe te suiwer. Ware geloof beteken ek sal op God vertrou of 

ek nou die oond of die krisis mis en of ek daarin beland of selfs daardeur moet worstel. Bybelse geloof herinner 

ons maak nie saak wat die uitkoms is nie, God verlaat ons nooit nie en laat ons nooit allleen nie. Ons dink soms 



verkeerdelik geloof is ons vermoë om die Here so te beïnvloed dat Hy ons sal gee wat ons van Hom verlang of 

aan ons die uitkoms sal verskaf wat ons begeer. Die drie vriende van Daniël herinner ons dat dit nie ware 

Bybelse geloof is nie. 

 

Geloof is ook nie ons vermoë om te voorspel wat die Here gaan doen nie. Dit was ook nie so in die geval van 

Daniel se drie vriende nie. Hulle het nie geweet wat God in hulle situasie sou doen of wat die uitkoms vir hulle 

presies gaan wees nie. Ons dink mense is vreeslik heilig of indrukwekkend wat presies kan voorspel wat God 

volgende gaan doen of behoort te doen. Hierdie soort geloof laat nie vir God God wees nie. Dit probeer aan 

Hom voorskryf. Iemand skryf so aangrypend hieroor: "True faith does not claim to know what only God can 

know; it claims only to know the God who knows". 

 

Die tweede vraag wat Daniel 3 aan ons stel is die volgende: Wie het waarlik mag of hoe lyk ware mag? 

Nebukadneser dink hy is die een wat waarlik mag het: Vir die drie vriende wat voor hom gebring word, het 

Nebukadneser die volgende opmerking: As julle nie die beeld aanbid nie, sal julle in die brandende oond gegooi 

word en watter god sal julle uit my mag kan red? Antiochus het gedink hy het waarlik mag en het die altaar van 

die Here in Jerusalem ontheilig deur vark daarop te offer aan sy eie gode en deur later 'n standbeeld van Zeus 

binne-in die Joodse tempel te laat oprig. Beide Nebukadneser en Antiochus het dieselfde strategie gehad om hul 

mag te vestig- verenig almal in hulle koninkryke onder een godsdiens. By Nebukadneser was die hierdie een 

staatsgodsdiens en by Antiochus hierdie een Griekse kultuurgodsdiens. Ek meen God het met hierdie strategie 

ligjare beter gevaar as hierdie tiranne- die een kerk van God is vandag oor die hele wêreld versprei en 

Nebukadneser en Antiochus nietige historiese figuurtjies en hul ryke lankal tot niet. 

 

In die tyd van Jesus se geboorte het Herodus geglo hy het die mag. Hy sou sy koninkryk in stand kon hou 

teenoor die koninkryk van die Messias wat hy verkeerdelik as hierdie aardse en opponerende een tot sy mag 

gesien het. Hy het alle Joodse seuntjies laat doodmaak, maar die Messias gemis wat op die engel se 

waarskuwing saam met sy ouers na Egipte gevlug het. Herodus is lankal stof en as en ek dink nie eers iemand 

weet waar sy graf is nie. Maar Christene 2000 jaar later bid steeds in die Naam van Jesus en nader tot God die 

Vader deur Hom. Tiranne van die geskiedenis soos Nebukadneser en Antiochus en Herodus het die mag van 

geweld en onderdrukking demonstreer in hul dade en optrede. Christus het in Sy dade en optrede die mag van 

die liefde kom demonstreer. Raai watter een is die sterkste? 

 

Daniel 3 wil ons kom herinner dat net by God ware mag is. Hy het die mag om in alles by ons te wees en ons 

nooit uit Sy hand te laat val nie. Ons moet dit onthou want die chaosmagte van die wêreld is baie sterker in ons 

gesig en ons gesigsveld en sigbaar op die TV of in die koerante as die mag van God wat dikwels agter die 

skerms en onsigbaar aan die werk is. Net God het die mag om jou en my te kom verseker dat niks in die hemel 

of op die aarde of bose magte of kragte of enigiets in die skepping ons van Sy liefde kan skei nie.  Maak nie 

saak hoe lyk die vuuroond of die krisis of waarin ons ons bevind nie. 

 



Die derde vraag wat Daniel 3 tot ons rig is hoe die gode van ons eie dag en tyd lyk? 

Dis gode van ons tyd is nie fisiese standbeelde wat 30 meter hoog en drie meter breed is nie. Dis ongelukkig 

baie meer subtiel as dit en daarom nie so maklik om raak te sien nie.  

 

Materialisme is verseker een van die afgode van ons tyd- dat mense geken en geëer word volgens wat hulle 

besit. Ons ken in Kerstyd maar alte goed die suigkrag van materialisme as jy begin loop met die kerslysie in jou 

hand. Hoekom is hierdie werklikheidsreeks oor byvoorbeeld die Kardashian familie op TV so gewild? Sou dit 

so gewild gewees het as hulle hierdie arm of middelklas familie was? Nee, almal kyk want hierdie mense is 

stinkryk en verveeld en moet drama skep net om hulle lewens so bietjie kleur te gee. Ons meet sukses aan 

uiterlike goed soos wat mense besit of wat hulle bereik het of wie hulle ken of wat hulle posisie by die 

maatskappy of werk is. Christene ken ook die druk wat die samelewing uitoefen dat ons moet dink net hulle wat 

goed genoeg lyk en goed genoeg presteer en genoeg geld en mag het, goed genoeg is. God se maatstawwe van 

hoe mense gemeet word is anders- dis dinge soos omgee vir ander, jou verhouding met God en eienskappe soos 

selfbeheersing en geduld en liefde en offervaardigheid. 

 

Wetenskap en tegnologie kan verseker ook afgode word, veral as dit ons by die punt bring dat ons daardeur 

die bestaan van God ontken of dink net dit wat wetenskaplik of met die meetinstrumente van die tegnologie 

gemeet kan word, is werklik of real.  

 

Die staat wat homself vergoddellik of bo die wet en die mense van die land stel is ook een van die afgode van 

ons tyd. Het nie juis een of ander ANC apie in ons eie land die stelling gemaak dat die ANC sal regeer tot en 

met die wederkoms nie? Ons sit in Suid-Afrika met hierdie magshonger regering wat nie deur die media of die 

wet onder die soeklig geplaas wil word nie en wat sy eie agendas ten alle koste wil bevorder. Nebukadneser het 

eintlik ook die staat vergoddellik en van sy onderdane verwag om die staat in die gedaante van sy eie 

standbeeld te aanbid.  

 

Sport is verseker nog een van die afgode van ons tyd. As ek dink hoeveel miljoene in sport en borgskappe aan 

sportlui ingestort word en hoeveel huise gebou kon word of nood verlig kon word met daardie geld. Ek lees die 

afgelope week in die koerant dat van die ouens wat die internasionale sewestoernooi in PE aanbied, dit sterk 

oorweeg het om die wedstryde wat nou op Vrydag en Saterdag gespeel word, in die toekoms na Saterdae en 

Sondae te verskuif, want reken hulle, op die Sondag gaan die stadion beslis volle as op die Vrydag wees! 

 

Kultuur is nog een van die dinge waarvan ons hierdie afgod kan maak.  Antiogus het van die Griekse kultuur 

waarin hy groot geword het hierdie afgod gemaak en van almal in sy koninkryk verwag om voor hierdie afgod 

te buig en hul eie kultuur te ontken en te verraai en die Griekse kultuur as hul eie aan te neem. In die ou Suid-

Afrika was die Afrikaner-kultuur soms vir party mense iets van hierdie afgod. Gaan kyk maar flieks soos 

Roepman en die pa-karakter daarin. Alle Afrikaners is maar net aangeneem was ook goeie Christene en edel 

mense en dit was nie in alle gevalle waar nie. Mense wat nie deel van Afrikaner-organisasies soos die 



Ruiterwag of die Broederbond was nie, is in sommige gevalle van poste ontneem waaroor hulle soms die beste 

kwalifikasies gehad het. Ons het so bietjie neergekyk op die Rooinekke en die anderskleuriges in ons land en 

ons kultuur as bo hulle kulture beskou. Ons was God se uitverkore volk wat die lig van God na donker en 

heidense Afrika moes bring. Vandag word die swart kulture weer uitgelig of hierdie kultuur van politieke 

verdraagsaamheid en Afrikaners en ons kultuur as bietjie agterlik uitgemaak. TV programme soos Mollie en 

Wors versterk net daardie verkeerde indruk. 

   

Die grootste afgod van ons tyd is sekerlik die druk op Christene om te konformeer, om maar te maak soos 

almal maak en om te glo en te dink soos wat almal glo en dink. Dat ek maar by die werk dinge hanteer soos wat 

almal dit hanteer, al is dit teen my Christelike beginsels. Dit was die druk wat op Sadrag, Mesag en Abednego 

ook gerus het- in Babel moet jy soos die Babiloniers doen as jy jou lewe liefhet. Ons sit as Christene met 

hierdie subtiele druk uit die samelewing om ons om tog nie te openlik oor ons geloof te wees nie, want 

verdraagsame mense hou hul geloof en hul oortuigings vir hulself. Ons moet tog net nie iemand ontstel of 

aanstoot gee deur te sterk oor ons geloof en oortuigings oor te kom nie! Ek lees die afgelopge week van 

Franklin Graham, seun van die bekende evangelis Billy Graham wat by Obama, die Amerikaanse president 

moes optree by een of ander funksie. Skielik word Graham laat weet dat sy teenwoordigheid daar inappropriate 

sou wees omdat hy hom openlik teen die gevaar van die Moslemgodsdiens uitgespreek het. Ons kan hierdie 

soort godsdiens wat al hoe meer posvat sommer vermenslikte godsdiens noem. God en diens aan God het daar 

soms weinig mee te make. 

 

Die laaste vraag wat ek uit Daniel 3 aan die orde wil stel is die rol van lyding en vervolging en swaarkry 

in die lewens van God se kinders: 

Ons het soms die gedagte in ons agterkop dat jou kindskap van God jou eenvoudig van baie slegte goed behoort 

te vrywaar, dat jy as Christen nie eintlik ontberings en vervolging behoort te ken nie. Dit behoort iets te wees 

wat maar by hoë uitsondering op jou pad kom. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Ek lees in 2 Timoteus 

3:12: "Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word." En dan in 1 Petrus 2: 

"Om lyding te verdra wanneer julle goed doen, is genade van God. Juis hiervoor is julle geroep, omdat Christus 

self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in Sy voetspore kan volg". Om in Jesus se 

voetspore te volg, om toegewy aan God te lewe, waarborg op een of ander manier moeilikheid en vervolging en 

selfs verwerping deur mense. 

 

Sadrag, Mesag en Abednego het nooit verstaan dat hul gehoorsaamheid aan God vryheid van moeilikheid en 

vervolging en ontbering gewaarborg het nie. Het julle opgelet dat al wat aan die drie vriende in die vuur 

gebrand het, was die toue waarmee hulle vasgebind was? Hulle het self op die ou end uit die oond gekom. Dit 

gebeur ook met ons in krisistye of moeilike omstandighede- die Here gebruik daardie krisis om die toue wat ons 

bind, die onnodige goed wat ons vashou of waaraan ons nog vashou, van ons weg te brand. Met ander woorde, 

vuuroonde of krisisse louter of reinig ons en kan ons vryer maak. Die tweede is dat Sadrag en Mesag en 

Abednego God geken het, maar binne in daardie vuur was God op hierdie nuwe en nog meer intieme manier by 



hulle teenwoordig deur SY engel wat hulle bewaar het. Ons leer God se teenwoordigheid in ons lewe baie keer 

nog meer intiem ken deur krisisse en swaarkry. Dit verdiep dikwels ons verhouding met God en met die 

lewende Here Jesus.  

 

Hoe sluit hierdie teks van Daniel 3 by Adventstyd aan? 

Adventstyd wat oploop na Kersfees is hierdie tyd van die jaar waarin ons Jesus se eerste koms as kind in die 

Bethlehem krip herdenk en ook onthou van die belofte van Sy tweede koms as Here en Koning en Regter van 

die heelal met Sy wederkoms. 

 

Die boodskap van Daniel 3 is dat God by Sy kinders is, maak nie saak wat die omstandighede is of hoe warm 

die vuuroond is nie. Die Messias wat as Jesus in die krip in Bethlehem gebore is, word aan ons bekend gestel as 

Immanuel, God met ons. Daniel 3 en die boodskap van Kersfees herinner ons dat God met SY kinders is en ons 

nie sal verlaat of in die steek laat nie, maak nie saak wat die grootte van jou krisis of die felheid van jou storm 

is nie. 

 

Die tweede raakpunt is dat God in beheer is en dat Hy die hoogste mag en gesag in Sy hande het. Ons sien 

dit soms moeilik in ons tyd omdat die Malemas en die slegte nuus in die koerante baie meer in ons gesigsveld is 

as God wat dikwels agter die skerms werk. Die mense in die tyd van Jesus het God se beheer oor die wêreld 

baie moeilik gesien in hierdie nederige kindjie in die krip en die skynbaar magtelose Verlosser aan die kruis. 

Maar God se Almag kan nie ontken word nie. 

 

Het jy vanoggend gehoor? Jy is nie alleen en van God en mense verlate nie. Ook nie in die vuuroonde of 

krisisse of moeilikhede op jou pad nie. Ook nie voor die gode van ons tyd wat jou tempteer om voor hulle te 

buig nie. Jy is nie alleen nie, want Sadrag het twee vriende saam met hom in die vuur gehad, Mesag het twee 

vriende saam met hom in die vuur gehad en Abednego het twee vriende saam met hom in die vuur gehad. In die 

vuur of krisis het hulle die gemeenskap van gelowiges ervaar en saam gemeenskap met die Here wat by hulle 

was. Daarom het die Here ook vir jou hierdie medegelowiges rondom jou gegee. Sodat jy nie alleen deur die 

vuuroonde van jou bestaan hoef te gaan nie. 

 

Mag jy in hierdie Adventstyd en Kerstyd opnuut die krag van die Here se vashou aan jou ontdek en vier. Mag 

jou geloof op Hom gerig wees en nie op die krag van jou eie geloof nie. Mag jy ontdek dat bokant die 

vuuroonde en afgode van ons tyd is die Almag van ons God. Mag jy ontdek dat jy bewaar en gedra word deur 

die onverdeelde trou van hierdie Almagtige God. 

Amen.  

 

 


