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Hoofdstuk 144        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Klein Jantje gaat voor de eerste keer naar de basisschool. 

Moeder zegt tegen hem: ‘Jan, zal jij goed je best doen? En zal je lief zijn voor de 

juffrouw? En geen ruzie maken met de andere kinderen, hoor!’ 

‘Beloofd, mama!’  

 

Klein Jantje is groot geworden en mag voor de eerste keer een avond naar de 

disco. 

Zijn vader zegt tegen hem: ‘Jan, jij bent voor twaalf uur thuis!’ 

‘Beloofd, papa!’ 

 

Lieve kleinkinderen, kunnen jullie je nog herinneren dat wanneer jullie met 

jullie papa’s en mama’s bij ons in Musselkanaal op bezoek kwamen en dat ik bij 

het weggaan, terwijl jullie al op de achterbank in de auto zaten, altijd tegen 

jullie papa’s zei: ‘Niet inhalen, want dat is gevaarlijk!’ 

‘Doen we niet, papa Eelke. Beloofd!’ 

 

 

Hoofdstuk 144        -      De vier pages         -        Daniël 1  

 

De eerste keer toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverd had, in de dagen van 

Jojakim, de zoon van Josia, had hij jongens naar Babel laten brengen, om ze op 

te leiden tot de dienst in zijn paleis. Natuurlijk had hij genoeg dienstknechten en 

slaven, maar in die tijd vonden machtige koningen het een eer om prinsen en   

edellieden uit andere landen in hun eigen paleis in dienst te hebben. En dan kon 

Nebukadnezar die al zoveel volken overwonnen had, niet achterblijven. 

Daarom had hij Aspenas, de overste van zijn paleisbedienden de opdracht 

gegeven om jongens uit te zoeken, die gezond van lijf en leden waren en ook 

nog met een knap gezicht en een helder verstand. En ook, ze moesten familie 

van de koning zijn of tenminste van adel. Deze jongens moesten mee naar Babel 

en daar nog drie jaren studeren, voordat Nebukadnezar ze als zijn pages kon 

gebruiken.  

 

Deze jongens waren een jaar of veertien toen ze afscheid moesten nemen van 

hun ouders in Jeruzalem. Helemaal naar Babel moesten ze. Wanneer zouden ze 

hun ouders ooit weer terugzien?  

Maar juist omdat ze zo jong waren lokte het avontuur toen hun tranen 

opgedroogd waren. Aspenas zorgde goed voor de jongens en onderweg naar dat 

verre Babel was er zoveel te zien en zoveel te beleven. Ze hadden geen tijd om 

lang heimwee te hebben. 



 

2 
 

Bij de grote groep jongens die naar Babel gebracht werden, waren ook vier 

jongens die thuis bij hun ouders in de dienst van de Here God opgevoed waren. 

Hun namen waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Ze hadden hun ouders 

beloofd om ook in Babel de Heer trouw te blijven dienen. Het zou voor hen niet 

gemakkelijk zijn om aan het hof van een heidense koning zich aan de wet van 

Mozes te houden. Maar ze geloofden dat de Heer ook in dat verre Babel was en 

dat Hij hen zou helpen. 

Onderweg spraken ze er met de andere jongens over, maar die lachten maar een 

beetje. De wet des Heren? Daar hadden ze zich in Jeruzalem al niet aan 

gehouden, waarom dan nu in Babel wel? Ze wilden proberen om in hun leven 

vooruit te komen en dan moest je de Chaldeeërs tot je vriend houden. Misschien 

moesten ze de god Bel wel dienen. Dat moest een machtig god zijn. Ja, want 

anders had Nebukadnezar nooit zoveel landen kunnen veroveren. 

 

Direct de eerste dag in het paleis van de koning moesten de vier jongens al een 

gewetensvraag beantwoorden. Het ergste was nog niet eens dat Aspenas hun 

nieuwe namen had gegeven en dat zij in het vervolg Beltsasar, Sadrach,  

Mesach en Abed-Nego genoemd zouden worden. Dat zou wel wennen, hoe 

vreemd die nieuwe namen hen ook in de oren klonken. 

Maar de dienstknechten van Aspenas zetten het eten op tafel: brood, met vlees 

en een beker wijn. Het brood mochten ze wel eten, maar het vlees was offervlees 

aan de afgoden gewijd en de wijn was offerwijn. De andere jongens lieten het 

zich goed smaken, maar Daniël, Hananja, Misaël en Azarja mochten er volgens 

de wet van Mozes niet van eten. Als zij het deze eerste dag wel zouden eten, dan 

konden ze later niet meer terug. 

De vier jongens keken elkaar aan en toen nam Daniël een beslissing. Hij ging 

staan en liep naar de kamerheer toe, die hen moest bedienen. Moedig stond hij 

daar. Hij vroeg of hij en zijn drie vrienden vrijgesteld mochten worden om 

offervlees te eten en offerwijn te drinken. Dit mochten zij niet doen volgens de 

wetten van hun eigen God.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Staat u ons toe dat wij geen offervlees eten en offerwijn drinken?’ 
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‘Mogen wij in plaats van vlees en wijn, groenten en water hebben?’ vroeg 

Daniël.  

De kamerheer keek vreemd op: zulk lekker eten, hetzelfde waar koning  

Nebukadnezar ook van at! Maar het was toch flink van deze jonge jongen dat hij 

zo voor de eer van zijn eigen God opkwam. Dat hij dit durfde te vragen. 

Hij wilde er zijn best wel voor doen, zei hij tegen Daniël, maar toen hij later 

hierover met Aspenas sprak, wilde deze er niets van weten. De koning had zelf 

voorgeschreven wat deze jongens moesten eten en dat mocht hij zomaar niet 

veranderen. Dat zou hem zelfs zijn leven kunnen kosten. Ja, Nebukadnezar was 

erg streng wanneer hij merkte dat zijn dienstknechten zich niet aan zijn wetten 

hielden.  

 

Maar de jonge Daniël liet het er niet bij zitten. Hij ging ook naar Aspenas en 

vroeg hem of ze het tien dagen mochten proberen. Als hij en zijn drie vrienden 

er na tien dagen minder goed uit zouden zien, dan zouden het vlees gaan eten en 

de wijn drinken.  

Aspenas glimlachte. Deze vier jongens daar zat pit in. En inderdaad, tien dagen 

lang alleen groenten eten dat kon nooit geen kwaad. Hij liet het offervlees en de 

offerwijn weghalen en groenten en water op tafel zetten. 

Nog nooit hadden deze vier vrienden zo lekker gegeten, zelfs niet bij hun ouders 

thuis in Jeruzalem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog nooit hadden deze vier vrienden zo lekker gegeten. 
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Toen de tien dagen voorbij waren liet Aspenas alle jongens op een rij naast 

elkaar staan. Nee, deze vier jongens zagen er niet slechter uit. Eerder gezonder, 

steviger en sterker dan de anderen. Aspenas gaf toestemming dat zij in het 

vervolg altijd groenten mochten eten en water drinken. 

De vier jongnes waren erg blij. Ze zagen het als een teken dat de Heer hen hier 

in dit vreemde land wilde zegenen. 

 

De volgende drie jaren van hun opleiding deden ze erg goed hun best. Het was 

niet weinig wat ze allemaal moesten leren. In de eerste plaats de taal van de 

Chaldeeërs en ook om het te schrijven. Daarnaast moesten ze de wetenschap van 

de duivelskunstenaars kennen, het geheimschrift van de sterren, ja alles wat in 

de boeken van Babel stond. In die oude tijd kon je nog alles leren wat in de 

wetenschap bekend was.  

 

Na die drie jaren van opleiding bracht Aspenas de vier jongens zelf naar koning 

Nebukadnezar. Eén voor één sprak de koning met hen. Al heel snel kwam hij er 

achter dat deze vier jongens meer wisten dan alle andere jongens.  Ja en wat 

betreft bepaalde onderwerpen zelfs meer dan hun leermeesters. 

Alle vier kwamen ze als pages in dienst van de koning en die had voor Daniël, 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego meer respect dan voor alle anderen. 

 

De Heer zegende het werk van deze vier jongemannen en Daniël gaf hij  de gave 

om visioenen te zien en dromen uit te leggen. 

Zo had Nebukadnezar, zonder dat hij het zelf wist, een profeet des Heren aan 

zijn hof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo had koning Nebukadnezar, zonder dat hij het zelf wist,  

een profeet des Heren aan zijn hof. 

 


