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Schriftlezing: Daniël 2 vers 1 t/m 23 (HSV) 

De eerste droom van Nebukadnezar 

 

1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had 

Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest 

verontrust en was het met zijn slaap gedaan. 

2 Toen zei de koning dat men de magiërs, de 

bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest 

roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. 

Zij nu kwamen en gingen vóór de koning staan. 

3 De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad, 

en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil 

weten. 

4 Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in het 

Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw 

dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te 

kennen geven. 

5 De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën: 

De zaak staat wat mij betreft vast.  

Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten,  

zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw 

huizen tot een mesthoop worden gemaakt. 

6 Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te 

kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en 

bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij 

de droom en de uitleg ervan te kennen. 

7 Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: 

Laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, 

dan geven wij de uitleg ervan te kennen. 

8 De koning antwoordde en zei: Ik weet zeker dat u 

tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat 

mij betreft vaststaat. 

9 Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u 

maar één vonnis! U hebt met elkaar afgesproken om 

een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te 

zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel 

mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg 

ervan te kennen kunt geven. 

10 De Chaldeeën antwoordden in de 

tegenwoordigheid van de koning en zeiden: Er is geen 

mens op de aardbodem die de zaak van de koning te 

kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen 

koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als 

deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of 

Chaldeeër dan ook. 

11 Want de zaak waar de koning om vraagt, is te 

moeilijk. Er is niemand anders die het in de 

tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven 

dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen 

hebben. 

12 Hierdoor werd de koning woedend en zeer 

verbolgen, en hij beval dat men al de wijzen in Babel 

om moest brengen. 

13 De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood 

gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël 

en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. 

14 Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige 

woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de 

koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel 

ter dood te brengen. 

15 Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de 

bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van 

de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch 

Daniël de zaak weten. 

16 Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of 

hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de 

koning de uitleg te kennen te geven. 

17 Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de 

zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja 

weten, 

18 opdat zij het aangezicht van de God van de hemel 

zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met 

betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël 

en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van 

Babel zou doen omkomen. 

19 Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de 

verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de 

God van de hemel. 

20 Daniël nam het woord en zei: 

De Naam van God zij geloofd 

van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 

want van Hem is de wijsheid en de kracht. 

21 Hij verandert de tijden en tijdstippen, 

Hij zet koningen af en stelt koningen aan, 

Hij geeft de wijsheid aan wijzen, 

de kennis aan wie verstand hebben. 

22 Hij  openbaart diepe en verborgen dingen, 

Hij weet wat in het duister is, 

want het licht woont bij Hem. 

23 U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, 

omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, 

en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben 

verzocht, 

want U hebt ons de zaak van de koning laten weten. 

20 Daniël nam het woord en zei: 

  De Naam van God zij geloofd 

  van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 

  want van Hem is de wijsheid en de kracht. 

21 Hij verandert de tijden en tijdstippen, 

  Hij zet koningen af en stelt koningen aan, 

  Hij geeft de wijsheid aan wijzen, 

  de kennis aan wie verstand hebben. 

22 Hij  openbaart diepe en verborgen dingen, 

  Hij weet wat in het duister is, 



  want het licht woont bij Hem. 

23 U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, 

  omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, 

  en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben 

  verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning 

  laten weten. 

 

 

Samen zingen - lied 376 en 435 

 

376 

 

1. Abba, Vader, U alleen, 

    U behoor ik toe. 

    U alleen doorgrondt mijn hart, 

    U behoort het toe. 

    Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

    U laat nooit alleen 

    Abba, Vader, U alleen, 

    U behoor ik toe. 

 

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 

    slechts voor u alleen. 

    Dat mijn wil voor eeuwig zij 

    d’uwe en anders geen. 

    Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

    Laat mij nimmer gaan. 

    Abba, Vader, laat mij zijn 

    slechts van U alleen. 

 

3. Abba, Father, let me be 

    yours and yours alone. 

    May my will forever be 

    evermore your own. 

    Never let my heart grow cold. 

    Never let my go. 

    Abba, Father, let me be 

    yours and yours alone. 

 

 

435 

 

1. ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

    ’k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 

    in m’n handel, in m’n wandel, 

    in m’n slapen en ontwaken, 

    ’k heb Hem nodig, dag aan dag. 

 

2. ’Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 

    ’Wil Jezus volgen, dag aan dag, 

    in m’n handel, in m’n wandel, 

    in m’n slapen en ontwaken, 

    ’k heb Hem nodig, dag aan dag. 


