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Hoofdstuk 145       
 

Lieve kleinkinderen,  

 

Dromen jullie vaak? En hebben jullie wel eens een nachtmerrie gehad? 

Ik kan mij herinneren dat ik als klein jongetje een keer een nachtmerrie had. Ik 

zat op het hek voor de bijenstal van mijn vader en ik kon mij helemaal niet meer 

bewegen. Ik wilde ons huis naar binnengaan.  Naar mijn vader en moeder die 

voor het raam in huis naar mij stonden te lachen. Maar ik kon niet meer 

lopen….  

 

Jaren later, toe ik naar de kweekschool in Dokkum ging, heb ik drie keer achter 

elkaar dezelfde droom gehad. Met een schok werd ik wakker, want ik droomde 

dat in onze woonkamer kolendampvergiftiging was. Gelukkig was het loos 

alarm. Onze schoorsteen was goed geveegd en alle giftige stoffen gingen door 

de schoorsteen de buitenlucht in. 

Ik vroeg aan onze leraar pedagogiek of hij ook een idee had, wat deze drie 

precies dezelfde en toch een beetje angstige dromen konden betekenen. Hij kon 

mij geen antwoord geven. 

 

 

 

Hoofdstuk 145       -      Daniël, de Profeet        -        Daniël 2  

 

Het gebeurde ongeveer in het twaalfde jaar van zijn koningschap dat koning 

Nebukadnezar op een avond niet in slaap kon komen. Hoeveel schaapjes hij ook 

telde, de slaap wilde maar niet komen. Steeds moest hij denken aan later, 

wanneer hij er niet meer zou zijn. Wat zou de toekomst van zijn groot rijk zijn?  

Hij had al zijn vijanden verslagen en er waren op de hele wereld geen koningen 

meer, die geen schatting (belasting) aan hem betaalden. Zijn oude vijand Assyrië 

had hij voorgoed verslagen en geen koning durfde tegen hem in opstand te 

komen. 

Maar, zouden de goden hem een opvolger geven, een zoon die net zo wijs, 

verstandig en sterk was als hijzelf?  Zou zijn stad Babel wel de hoofdstad van de 

hele wereld blijven? Zouden zijn paleizen en tempels de eeuwen trotseren? 

Soms was hij daar niet zo gerust op. Het gebeurde wel vaker dat een zoon kapot 

maakte wat zijn vader met veel moeite opgebouwd had. 

 

Natuurlijk kon hij zijn wijze mannen hier naar vragen, zijn waarzeggers en de 

geleerden die in de sterren konden lezen wat de toekomst ging brengen, maar 

was het waar, wat ze tegen hem zeiden? Kenden zij de verborgen wil van de 

goden, de geheimen van de toekomst? Of bedachten ze maar iets dat ze hem dan 
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als waarheid voorspelden? Ze konden het zo mooi zeggen, die geleerde mannen 

van hem. En ze aten en dronken er goed van, maar hij vertrouwde ze maar half! 

 

Zo lag hij maar te denken in zijn stille slaapkamer, bij het licht van het gouden 

olielampje. Het was al laat toen hij eindelijk in slaap viel. De volgende ochtend 

was hij al heel vroeg klaarwakker. Hij zweette vreselijk en het hart sloeg hem in 

de keel. Hij had gedroomd…. Nee, niet zomaar een droom. Ook geen 

nachtmerrie. Maar wat hij gedroomd was zo vreemd, zo onwerkelijk… Deze 

droom moest een betekenis hebben! Zou het met zijn toekomst te maken 

hebben? Daar moest hij zijn wijzen naar vragen. Die had hij niet voor niets in 

dienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Nebukadnezar droomt… 
 

Maar ineens kreeg hij een idee. Dit was een mooie gelegenheid om te weten te 

komen of zijn wijzen hem voor de gek hielden, ja of nee. Als ze hem nu eerst 

eens gingen vertellen wat hij gedroomd had? Op die manier konden ze hem geen 

rad voor ogen draaien.  

Terwijl zijn dienaren de wijzen ophaalden dacht Nebukadnezar erover na wat hij 

precies tegen hen zou zeggen. Als zij zijn droom niet konden vertellen, dan 

stonden zij niet in verbinding met de goden, zoals zij altijd zeiden. Dan hadden 

zij hem al die jaren bedrogen. Dan wilde hij hun niet langer de kost geven. Dat 

kostte hen dan maar het leven. Maar vertelden zij hem wel zijn droom, nu dan 

zou hij hen belonen, zoals alleen een groot koning als hij dat kon doen. 

 

Nebukadnezar zat op zijn hoge troon toen de lange rij wijzen de koningszaal 

binnenkwam. Iedereen keek heel ernstig. Dat mocht ook wel, dacht 

Nebukadnezar, want vandaag ging het om hun leven. 
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Toen de wijzen de nodige eerbewijzen gebracht hadden zei Nebukadnezar: ‘Ik 

heb vannacht een heel angstige droom gehad en ik wil weten wat die droom 

betekent.’ 

‘O koning, leef in eeuwigheid,’ antwoordde de leider van de wijzen. ‘Wat heeft 

u gedroomd? Vertel het ons en wij zullen u vertellen wat uw droom betekent.’ 

De koning keek zijn wijzen scherp aan. Had hij het niet gedacht? Zij kenden zijn 

droom niet!  

Streng zei hij: ‘Nee, eerst moeten jullie mij vertellen wat ik gedroomd heb. 

Daarna leggen jullie mij de droom uit. Als jullie dat niet doen, dan laat ik jullie 

in stukken hakken en jullie huizen afbreken. Maar als jullie doen wat ik vraag, 

dan krijgen jullie van mij een grote beloning.’  

De wijzen, hoewel zij bijna stierven van schrik, vertrokken geen spier. Ze deden 

net alsof zij de koning niet goed hadden begrepen. Heel rustig zei hun leider: 

‘Laat de koning ons zijn droom vertellen, dan zullen wij u vertellen, wat de 

droom betekent.’ 

Nebukadnezar wist genoeg. Deze mooi pratende mannen dachten dat het wel 

een beetje mee zou vallen en dat hij, de grote koning niet meende wat hij zei.  

‘Ik hoor het al,’ zei hij bitter, ‘jullie willen tijd winnen. Maar mijn besluit staat 

vast. Vertel mij mijn droom en zo niet dan laat ik jullie allemaal doden. Mijn 

vonnis staat vast!’ 

De wijzen begrepen dat de eis van de koning vaststond en dat het echt geen zin 

meer had om hun voorstel te herhalen. Nog één keer probeerden ze 

Nebukadnezar toch op andere gedachten te brengen. 

‘De droom, o koning,’ zei de leider van de wijzen, ‘de droom die u gedroomd 

heeft, kunnen wij u niet vertellen. Geen mens weet wat een ander gedroomd 

heeft. U mag dat niet van ons vragen. Geen mens kan weten wat u gedroomd 

heeft. Dat weten alleen de goden. Maar die wonen niet bij ons op aarde. Wat u 

wilt is onmogelijk.’ 

 

Toen koning Nebukadnezar dit hoorde werd hij vreselijk kwaad. Altijd hadden 

ze hem dus wijsgemaakt dat zij de geheimen van de goden kenden en nu durfden 

ze hem zelfs in het gezicht te zeggen dat hij het onmogelijke vroeg! 

Maar nu was zijn geduld op. Deze mensen waren het niet waard dat zij zijn 

brood aten. Diezelfde dag nog werd er een nieuwe wet bekend gemaakt dat alle 

wijzen van Babel gedood moesten worden. Arjoch, de commandant van de 

lijfwacht  van de koning kreeg de opdracht om deze wet ten uitvoer te brengen. 

 

En zo gebeurde het dat nog diezelfde dag Arjoch en zijn soldaten op de deur van 

de woning van Daniël klopten om hem gevangen te nemen. Daniël mocht dan 

geen lid van het gilde van wijze mannen zijn, hij was wel een wijs man en hij 

had geleerd. In korte woorden vertelde Arjoch wat er was gebeurd en beval 

Daniël om met hem mee te gaan. 
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De profeet schrok hevig toen hij het wrede vonnis hoorde, maar hij wilde toch 

een poging wagen om zijn eigen leven en dat van alle wijze mannen in Babel te 

redden. Misschien dat de Heer hem zou willen redden. 

Hij boog diep voor Arjoch en zei dat hij bereid was om te sterven. Maar zijn 

God was machtig en had hem wel eerder dromen geopenbaard. En als dat vonnis 

één dag kon wachten, misschien wilde God hem komende nacht de droom van 

Nebukadnezar en ook de uitleg daarvan wel vertellen. 

Arjoch vond het goed. Nebukadnezar zou wel niet meer zo kwaad zijn als 

vanochtend en wanneer hij morgen met een wijze bij de koning zou komen die 

hem de droom vertelde, wie weet kreeg hij dan ook wel een beloning. 

Hij nam Daniël mee naar het paleis van Nebukadnezar en inderdaad hij gaf een 

dag uitstel van executie. Daniël mocht vrij weer naar zijn huis gaan.  

Thuis gekomen liet Daniël ogenblikkelijk zijn drie vrienden komen en tot laat in 

de avond riepen zij de Heer aan. Het was laat toen Daniël ging slapen. 

 

En wat zij zo ernstig gevraagd en gehoopt hadden, gebeurde die nacht ook. De 

Heer liet Daniël in een visioen zien wat Nebukadnezar gedroomd had en ook de 

betekenis daarvan. Ja, Daniël wist nu zelfs waar de koning aan gedacht had, 

voordat hij in slaap viel. 

 

Toen hij wakker werd dankte Daniël God de Heer voor zijn grote genade. 

Daarna ging hij naar Arjoch en zei: ‘Stop ogenblikkelijk met het doden van de 

wijzen, want ik zal de koning zijn droom vertellen en ook de uitleg daarvan.’ 

 

Arjoch liet er geen gras over groeien. Zo snel hij kon bracht hij Daniël bij 

koning Nebukadnezar. Hij vergat niet even terloops te zeggen dat hij deze 

dromenuitlegger gevonden had. 

Nebukadnezar zag de Godsman verbaasd aan. Wist deze man uit dat kleine Juda 

nu zoveel meer dan zijn wijzen in Babel? En nieuwsgierig vroeg hij: ‘Kun jij mij 

vertellen wat ik gedroomd heb? En weet jij wat mijn droom betekent?’ 

Daniël boog en zei: ‘Koning, niemand, nee geen mens kan u dat vertellen. Maar 

er is een God in de hemel, die u wel kan vertellen wat voor de mensen geheim 

is. Hij heeft u in uw droom iets laten zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. 

U lag op uw bed, koning en u dacht na over de toekomst. Toen heeft God in de 

hemel u in een droom laten zien wat er zal gaan gebeuren. En diezelfde God 

heeft mij weer laten zien wat u gedroomd heeft en de betekenis van die droom 

bekend gemaakt. 

 

Koning, in uw droom zag u een groot beeld. Een groot glanzend beeld. Het 

stond vlak voor u en het was angstig om te zien. Het beeld had een hoofd van 

zuiver goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn heupen 

waren van brons. Zijn benen waren van ijzer en zijn voeten waren van ijzer en 

klei. Toen u het beeld zag, kwam er plotseling een steen aanrollen.  
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Plotseling kwam er een steen aanrollen. 
 

Niemand had die steen aangeraakt. Die steen kwam hard tegen de voeten van het 

beeld aan. Die voeten waren in één klap kapot. Daarna viel het hele beeld in 

stukken. De stukken van ijzer en klei verdwenen in een wolk van stof. Dat 

gebeurde ook met de stukken van brons, zilver en goud. Het begon te waaien en 

de wind nam alles mee. Er bleef niets van het beeld over.  

Maar de steen die tegen het beeld was aangekomen, werd steeds groter. Die 

steen werd een hoge berg. En op het laatst was die berg zo groot als de hele 

aarde.  

 

Dat was uw droom koning en nu zal ik uw droom uitleggen. Het hoofd van 

goud, dat bent u! Want u bent de belangrijkste van alle koningen. De God in de 

hemel heeft u koning gemaakt. Door Hem bent u zo machtig en beroemd 

geworden. Hij laat u regeren over alle mensen en ook over dieren en vogels. 

Na uw koninkrijk zal er een ander koninkrijk komen. Dat is het zilver. Dat 

koninkrijk zal niet zo machtig zijn als dat van u. 

Dan komt er een derde koninkrijk. Dat is het brons. Dat koninkrijk heeft de 

macht over de hele wereld. 

Ten slotte komt er een vierde koninkrijk. Dat is zo hard als ijzer. Net zoals ijzer 

alles stukslaat, maakt dat koninkrijk de eerdere koninkrijken stuk. 

U zag ook de voeten en de tenen van het beeld. Een deel was van ijzer en een 

deel was van klei. Dat betekent dat dit koninkrijk niet één geheel is. Voor een 

deel is het zo sterk als ijzer, maar voor een ander deel is het zo zwak als klei. 

Dat komt doordat de koningen hun kinderen laten trouwen met prinsen en 

prinsessen uit een ander land. Omdat die niet bij elkaar passen, valt het 

koninkrijk uit elkaar. 
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In de tijd dat de koninkrijken verdwijnen, zal de God van de hemel een nieuw 

koninkrijk maken. Een rijk dat nooit verdwijnt. Niemand anders zal erover 

heersen. Dat rijk zal alle andere koninkrijken vernietigen. Maar zelf blijft het 

voor altijd bestaan. Dat rijk is de steen die u gezien hebt. De steen die zomaar 

aan kwam rollen en die het beeld van ijzer, brons, klei, zilver en goud 

vernietigde. Zo heeft de grote God in de hemel aan u, koning, de toekomst laten 

zien. Dat was uw droom en u kunt vertrouwen op de uitleg.’ 

 

Terwijl Daniël sprak, had koning Nebukadnezar geen oog van de Godsman 

afgehouden en had hij geen woord gemist. Nooit had hij kunnen denken dat deze 

man uit Juda zo duidelijk zijn droom kon navertellen. Niets had hij vergeten. 

Zelfs wat hij die avond op bed had liggen denken, kende deze man. Ineens vloog 

het hem aan: maar dit was geen gewoon mens! Dit moest een god zijn, die uit de 

hemel neergedaald was om hem te oordelen…. Zonder dat hij het wist had hij 

een god in zijn paleis. 

En voordat Daniël goed begreep wat er gebeurde, was Nebukadnezar van zijn 

hoge troon afgeklommen en lag hij in aanbidding languit op de grond voor 

Daniëls voeten. Maar hij sprong al weer overeind en gaf zijn dienaren bevel om 

offers te halen.  

‘Wij gaan Daniël goddelijke hulde brengen,’ riep hij. 

 

Maar zover kwam het natuurlijk niet. Toen Daniël begreep wat de koning wilde, 

maakte hij hem duidelijk dat niet hij, niet door zijn wijsheid, maar dat God in de 

hemel in een visioen de droom van Nebukadnezar aan hem geopenbaard had. 

Niet Daniël, maar de God van Daniël moest alle eer en lof krijgen. 

En in zijn hoge troonzaal, waar al zijn dienaren bij aanwezig waren, bracht 

koning Nebukadnezar God de Heer hulde.  

‘Nu weet ik dat jullie God de God der goden en de Koning van alle koningen is,’ 

erkende koning Nebukadnezar. 

 

Daarna gaf hij Daniël grote geschenken en maakte hem tot zijn grootvizier en 

gaf hem de leiding over alle wijzen in Babel. 

 

 

 


