
 

Vertelschets 19.3: Daniëls vrienden zijn gehoorzaam 
 
Beginzin  
Oh, zeg, wat een groot beeld staat daar in het dal Dura, moet je kijken… 30 meter hoog en 3 meter 
breed…. Dat is wel zo hoog als een flatgebouw!  
 
Het beeld 

 Koning Nebukadnezar heeft een groot gouden beeld laten maken. 

 De koning stuurt boodschappers naar alle bestuurders in zijn land om naar de inwijding te 
komen van het beeld. 

 De stadhouders, raadsheren, schatbewaarders, rechters en alle andere bestuurders komen 
naar het dal van Dura. 

 
De opdracht 

 Een heraut roept: “Op het moment dat je de muziekinstrumenten hoort, moet je knielen en 
het beeld dat koning Nebukadnezar heeft gemaakt aanbidden. Daarmee laat je zien dat je de 
koning eert en gehoorzaamt. Als je dat niet doet, zal je in de brandende oven gegooid 
worden.” 

 Sadrach, Mesach en Abed-Nego, de drie vrienden die de Heere dienen, zijn er ook. Wat zullen 
ze doen? De koning gehoorzamen of de Heere? Moet je denken zeg, dat jij voor die keus staat. 
Je zult maar levend verbrand worden als je iets niet doet… 

 De muziek klinkt, iedereen knielt neer en aanbidt het beeld. Iedereen? Nee, drie mannen 
blijven staan. Het zijn Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Hun liefde voor God is zo groot. Hun 
vertrouwen op Hem zo diep. Ze kúnnen het niet. Ze kunnen niet voor iets of iemand anders 
knielen dan voor hun Heere en Heiland. 

 Hoe groot is jouw liefde voor de Heere? Kun jij buigen voor een andere God? 
 
De straf 

 Chaldeeuwse mannen gaan naar de koning en vertellen dat de Joodse mannen Sadrach, 
Mesach en Abed-Nego, Nebukadnezars goden niet dienen en niet voor het beeld geknield 
hebben.  

 De koning wordt woedend! Hij laat de drie vrienden halen en vraagt hen waarom ze niet 
geknield hebben voor zijn beeld. Wat zou jij gedaan hebben? Zou je eerlijk geweest zijn als je 
wist dat je zo’n zware straf zou krijgen? 

 De drie vrienden krijgen opnieuw de opdracht om voor het beeld te knielen, maar ze vertellen 
de koning dat ze dat niet zullen doen. “Als het moet, kan God ons uit de brandende oven 
verlossen, en zo niet, dan zal God ons uit uw hand, o koning verlossen.” 

 Wat een vertrouwen hebben deze mannen op hun God, ze willen alleen Hem aanbidden! Hoe 
groot is jouw vertrouwen op God? Geloof je dat Hij jou kan helpen in de allermoeilijkste 
situaties?  

 
 



 

De oven 

 De koning wordt nu nog bozer en laat de oven zeven keer zo heet stoken. De drie vrienden, in 
hun lange kleren, worden vastgebonden.  

 Daarna laat de koning hen door de drie sterkste mannen uit zijn leger in de oven gooien. De 
oven is zo heet dat deze soldaten sterven. 

 
Het wonder 

 Er zijn geen drie, maar vier mannen in de oven. De vierde man is een engel! Sadrach, Mesach 
en Abed-Nego worden door de Heere beschermd, wat een groot wonder! 

 Koning Nebukadnezar laat Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit de oven komen. Iedereen is 
verwonderd, want er is geen haar van hun hoofd geschroeid en er hangt zelfs geen brandlucht 
aan hen. Wat is God machtig! Heb jij weleens gemerkt dat God heel dichtbij jou was? Dat hij 
jou hielp toen het heel moeilijk was?  

 Nebukadnezar looft de God op Wie de drie vrienden hebben vertrouwd. Niemand mag deze 
God bespotten, want er is geen God die zo redden kan! 

 
Slotzin  
Diezelfde God wil ook jou redden; Hij wil je behoeden voor het eeuwige vuur in de hel. Luister naar 
Hem en vertrouw op Zijn Woord. Hij is almachtig! 


