
Verkondiging in de Doopdienst op 18 oktober 2020 – Zuidland 

 

Schriftlezing: Daniël 3: 1-18 

               Habakuk 3: 17-19 

               Marcus 12: 28-34 als leefregel 

 

Intro 

Er zijn allerlei momenten in ons leven waarop we beslissingen 

moeten nemen. Waarop we ‘ja’ of ‘nee’ moeten zeggen. 

Het kan om heel eenvoudige zaken gaan, maar soms is het 

ingrijpender, heeft ons ‘ja’ of ‘nee’ ook consequenties. 

 

Vanmorgen we hoorden we een ‘ja’-woord rondom de Doop. Je geeft 

antwoord op de vraag wat je gelooft, verlangt en belooft met het 

oog op je kinderen en daarmee sluit je aan bij een heel aantal 

andere momenten in je leven.  

Bij het elkaar trouw beloven, al dan niet op het Gemeentehuis. 

Bij je Geloofsbelijdenis, voor in de kerk of in stilte. 

Bij een lange traditie ook van mensen, van ouders en grootouders, 

die hebben gezegd: die weg wil ik gaan, die God willen wij 

dienen, dit is een levenswijze achter Jezus aan! 

 

Een ‘ja’-woord – en lukt het dan om trouw te blijven, om ‘ja’ te 

blijven zeggen en daarom juist ‘nee’ – dat doe ik niet - op 

andere momenten in je leven? 

Vanmorgen horen we het Bijbelverhaal over Daniël. Zoals al gezegd 

staat hij centraal in de GGG-bijbelkringen – net opgestart en nu 

alweer in de pauze-stand. Helaas!  

Daniël, samen met zijn drie vrienden als voorbeeld  

voor de Joodse gelovigen van zijn dagen, 

voor de Joden in de tijd van de Griekse overheersing rond 200 

   voor Christus – toen het Bijbelboek zijn huidige vorm kreeg, 

voor de gelovigen in de beginjaren van de Kerk, voor vervolgde 

christenen nú – én Daniël als voorbeeld voor ons! Dát ook. 

 

Ik heb me wel even afgevraagd of het onderwerp niet te zwaar is 

voor een doopdienst. Brandende ovens, een boze koning - hebben we 

niet wat vrolijkers te delen rond de doop van Siem en Pien? Of is 

juist de boodschap van Daniël 3 ook Evangelie, Goed Nieuws? 

Zo hebben de net genoemde gelovigen het wel ervaren – als een 

bemoediging. 

Maar het is een bemoediging met een bijzondere ondertoon. 

Het gevaar bij deze redelijk bekende Bijbelgedeelten is dat we 

alleen het ‘happy end’ onthouden. Dat we naar huis gaan / of in 

huis blijven, met de gedachte: het komt altijd goed. 

En als het dan een keer niet goed komt, wat dan? Vallen we dan 

van ons geloof? 



Daarom is het goed om vanmorgen ook stil te staan bij de paar 

woorden ‘zelfs indien niet’(NBG’51) – ‘Maar ook al redt Hij ons 

niet’ dan zullen wij toch uw goden, uw afgodsbeeld niet vereren. 

Vandaar dat we ook het gedeelte van de profeet Habakuk lazen: 

‘toch zal ik juichen – ‘nochtans’ hoorden we vroeger. 

Daarbij gaat het over de dreigende vijanden – al vóór de 

Ballingschap, die het volk Israël willen vernietigen. 

Ook al bloeit de vijgenboom niet, zijn er geen vruchten aan de 

wijnstok, zal de oogst van de olijven tegenvallen, het koren op 

de akkers verwoest zijn, geen schaap meer in de kooien zijn en 

geen rund meer binnen de omheining – tóch zal ik juichen voor de 

HEER. 

 

Het christelijk geloof, het horen bij Jezus Christus is geen 

succes-geloof van ‘het gaat altijd goed’ of ‘niets zal je kwaad 

doen’. De gebeurtenis rond de drie vrienden van Daniël laat zien 

dat zij niet ván het vuur gered worden, maar dóór het vuur heen. 

En zo is het door de heel de geschiedenis heen geweest. Niet 

altijd ván de dood gered, maar wel door de dood heen. Tot aan 

Jezus Christus toe! 

 

Koning Nebukadnezar, koning in Babel heeft de bovenlaag van de 

bevolking van Jeruzalem alvast meegevoerd naar zijn hoofdstad, 

waar de jongelui een stevig Babylonische opleiding krijgen. 

Onder hen dus ook Daniël en zijn drie vrienden Hananja, Misaël en 

Azarja. Eén van de eerste dingen die hen overkomt is het krijgen 

van een nieuwe naam. Daniël wordt Beltsazar en zijn vrienden 

‘Sadrach, Mesach en Abednego’. Alsof ze worden losgemaakt van hun 

Joodse wortels. De verwijzingen naar God – tweemaal ‘jah’ en twee 

maal ‘el’ mogen niet meer klinken. 

Maar dat is gelukkig nog de buitenkant. 

 

Anders wordt het als het gaat om de binnenkant, de inhoud. 

In hoofdstuk één van het boek Daniël horen we hoe zij ‘onrein’ 

voedsel weigeren – en ook een vegetarisch dieet blijkt dan 

gezegend, gezond. 

In hoofdstuk twee horen we over de droom van koning Nebukadnezar; 

een droom over een groot beeld, een droom die alleen Daniël maar 

kan na vertellen en ook uitleggen. Misschien komt van dát beeld 

onze uitdrukking ‘van je voetstuk vallen’ wel vandaan. 

 

Alleen: de koning heeft er niet van geleerd. Hij laat even later 

een gouden beeld maken van zo’n drie meter breed en ruim dertig 

meter hoog – een wankele constructie – en plaatst dat in de 

vlakte van Dura – de vlakte waar ook de toren van Babel z’n 

oorsprong had. Babel, Bab’el – letterlijk betekent dat ‘poort 

naar de hemel’. Blijkbaar wil dit beeld ook zo’n verbindende 

schakel zijn, alleen naar welke god? 



En dit is dus ook niet meer ‘buitenkant’, dit raakt de kern van 

het Joodse geloof: ‘Hoor Israël, de Heer is de Enige – hoorden we 

Jezus zeggen. Hem zul je liefhebben – ja Hem alleen’! 

En dan een beeld?? 

Iedereen moet knielen – we hoorden de opsomming van genodigden; 

we hoorden over de musici – het is als een geënsceneerde 

partijparade, zoals je die wel eens uit China of Noord-Korea 

ziet. Of denk aan Neurenberg in de jaren dertig van de vorige 

eeuw. 

En o wee als je niet mee doet, niet gehoorzaamt aan het bevel van 

de koning. De oven wacht... 

 

En dan zijn er de spionnen, Chaldeeën worden ze genoemd – zijn 

het de zelfden, die in het vorige hoofdstuk de droom niet hadden 

kunnen uitleggen? Zijn ze jaloers geworden op die jonge Judese 

kerels? 

‘Koning, er zijn er drie die niet knielen!’ Daniël is trouwens in 

dit hoofdstuk buiten beeld. ‘Sadrach, Mesach en Abednego – ze 

storen zich niet aan uw bevel...’ 

En een boze koning roept hen bij zich, maar geeft hen nog een 

tweede kans. Als jullie ... de zin wordt niet afgemaakt, maar 

weigeren jullie te buigen, die knieval te maken, dan ... en welke 

god zal dan redden? 

 

Als één man antwoorden ze: ‘Hier hoeven we geen antwoord op te 

geven. Als de God, die wij vereren – de God van Israël - ons 

redden kan, dan zal Hij dat zeker doen en ‘zelfs indien niet’... 

Wij zullen uw goden niet vereren, zullen niet buigen! 

 

Door alle tijden heen hebben gelovige mensen die keuze gemaakt. 

Ook in het boek Esther, dat ongeveer in dezelfde tijd speelt – 

net ietsje later. ‘Kom ik om, dan kom ik om’ was haar uitspraak 

toen ze in vertrouwen op God toch naar koning Ahasveros toe ging. 

 

Maar ook in veel later tijd hebben mensen vanuit het geloof in 

Jezus Christus gezegd ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ – de 

bekende woorden van Luther. 

 

‘Zelfs indien niet’ – Het Joodse volk heeft die woorden heel wat 

keren moeten uitspreken in hun geschiedenis van lijden. Deze week 

werd herdacht dat 77 jaar geleden de opstand in kamp Sobibor 

plaatsvond. 180.000 Joden vonden daar de dood, waaronder 34.000 

uit Nederland. Na de opstand werd het door de Nazi’s zélf met de 

grond gelijk gemaakt. Om het bestaan ervan te ontkennen. Jules 

Schelvis maakte er zijn levenswerk van om het wel te vertellen. 

‘Ik heb het overleefd...’ 

 



‘Zelfs indien niet’ – deze uitspraak vormt ook een onderdeel van 

ons geloof van vandaag. 

Ja, het liefst zouden wij gezondheid, voorspoed, zegen ... en 

noem het allemaal maar op ... willen claimen. We hebben toch ‘ja’ 

gezegd ... Maar zo gaat het niet in het geloven! 

 

Er is wel een andere kant: Trouw aan God, trouw aan zijn woord 

... het geeft ons de belofte dat we nooit alleen hoeven te gaan. 

Gods naam is ‘Ik zal er zijn’. 

Het verhaal van de brandende oven hebben we niet helemaal 

uitgelezen. Maar het ging nog verder: de oven wordt nog zeven 

maal heter óp-gestookt. Hij ontploft bijna, net zoals de boze 

koning. De drie vrienden worden er nog met hun mutsen op 

ingegooid ... de levens van de dienaren, die dat moeten doen 

tellen blijkbaar niet en dán is er opeens die vierde man: ‘een 

godenzoon’ roept Nebukadnezar. Er zijn allerlei uitleggingen aan 

gegeven, maar duidelijk is dat God nu ingrijpt. Door het vuur 

heen... Zelfs geen schroeiluchtje zit er aan hun wollen mutsen... 

 

En de verering van het beeld loopt uit op de aanbidding van de 

God van Israël - ‘want er is geen God, die redden kan als deze’ 

roept de koning uit. 

 

Nog altijd lezen we deze woorden, als een oproep om trouw te 

blijven aan onze hemelse Vader, om te blijven gaan in het spoor 

van Jezus Christus, om zijn genade te ontvangen door het werk van 

de Geest. 

 

Als je ‘ja’ zegt tegen God, op welk moment van je leven ook, ook 

op deze morgen, dan mag je erop vertrouwen dat Hij je nooit los 

zal laten. Ja, ‘en zelfs indien niet’, dan is dat uiteindelijk 

‘alleen’het aardse leven dat we los moeten laten. 

Ons leven mag doorgaan bij Hem, omdat de werkelijke poort naar de 

hemel is opengegaan door Jezus Christus. 

 

Daarvan is ook de doop van vandaag een symbool. Oorspronkelijk de 

doop in het diepere water: mét Christus ondergaan en ópstaan tot 

een nieuw leven. Het is de belofte, ook voor onze kinderen, hun 

leven lang. Met de oproep daarbij: Zeg eenmaal in je leven ook 

‘ja’ op je eigen doop! 

 

Volgende week mogen we het op andere wijze vieren in het Heilig 

Avondmaal: In brood en wijn, door het lichaam en bloed van 

Christus is de poort naar de hemel open gegaan, mogen we thuis 

komen bij de Vader. 

 



‘Ja’-zeggen. Het is niet niks, maar ons ‘ja’-woord wordt gedragen 

door Gods ‘ja’ tegen ons. ‘Jij mag er zijn’, Siem, Pien en vul 

vanmorgen je eigen naam maar in. 

‘Jij mag er zijn – en Ik ga met je mee’. 

Dat is de belofte, die ook ons, jou en mij helpt zeggen: en toch! 

 

Amen 

 


