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Tema:   
Bly getrou aan die Here al dreig die ongelowige wêreld jou om teen God en sy 
Woord te draai.   
 
Sang met die oog op die erediens 
Lied 169: 1, 2, 3 
Lied 175:1   
Lied 197: 1, 2 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 159: 1, 2 
Openlik verklaring uit Ps. 24: 1 
Seëngroet 
Loflied Ps. 97-2: 1, 3, 5 
Geloofsbelydenis uit NGB art. 36 
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Eksodus 20 
Sing Ps. 99-2: 1, 2, 4 
Gebed 
 

Woorddiens 
Skriflesing: Daniël 3 
Teks: Daniël 3: 16 - 18 en 24 – 25 
Woordverkondiging 
  

Antwoorddiens 
Sing Sb 2-2: 1, 2 
Liefdegawes 
Gebed 
Sing Ps. 138-2: 1 
Seën 
Amen Sb 13-3.  
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Verlede week was daar ŉ baie belangrike uitspraak deur die hof dat die NG Kerk sy 
standpunt oor homoseksualiteit moet verander sodat dit nie bots met wetgewing oor 
menseregte nie. Hiermee dring die staat klaarblyklik in die bevoegdheid van die kerk 
in om uitsprake teen die Bybel te maak.  
 
Die staat het wetgewing gemaak wat ouers verbied om lyfstraf as ŉ vorm van 
dissipline toe te pas terwyl die Here dit in sy Woord binne ŉ liefdesraamwerk gebied. 
Wetgewing maak dit bykans onmoontlik vir ouers om hulle kinders binne die 
openbare skole vanuit ŉ Bybelse lewensbeskouing op te voed.  
 
Geliefde brs en srs, die openbare lewe en debat neem al hoe duideliker standpunt 
teen God en sy Woord in en ons as gelowiges word orals daarmee gekonfronteer: in 
ons huise, in die kerk, in die werksplek en tussen ons vriende. 
 
Ons sou na aanleiding van die gebeure in Daniel 3 kon sê dat die ongelowige wêreld 
(en die staat as een instrument daarvan) besig is om ŉ afgodsbeeld op te rig en 
gelowiges te dwing om dit te aanbid.  
 
En die vraag is: gaan ons aan hierdie druk toegee of gaan ons standpunt daarteen 
inneem? 
 

Daarom moet ons mekaar vanmore aanmoedig en oproep: Bly getrou aan die 
Here al dreig die ongelowige wêreld jou om teen God en sy Woord te draai. 

 
Die Here leer ons vanmore drie belangrike dinge in die teks:  
1. Die geweldige druk en dreigemente van die wêreld op gelowiges om teen God te 
draai. 
2. Die reaksie van getroue gelowiges. 
3. Die gevolge van getrouheid aan die Here 
 
Kom ons kyk in die eerste plek na die geweldige druk wat die wêreld op ons plaas 
om teen God te draai. 
 
Koning Nebukadneser was uiteraard ŉ goddelose koning wat gedoen het wat hy wil. 
Hy het al die mag in sy hande gehad en – soos baie konings van sy tyd – het hy vir 
homself nog ŉ afgod wou skep waardeur hy sy mag op al sy onderdane kon afdwing. 
Hy laat ŉ baie groot en baie duur goue beeld maak wat hy as ŉ afgod wil aanbid en 
hy dwing almal om voor hierdie beeld te buig.  
 
Hierdie beeld was nie dieselfde beeld as waarvan hy gedroom het in hf 2 nie en het 
waarskynlik die vorm van ŉ man aangeneem. Dit het waarskynlik iets soos die gelyk. 
(Wys skyfie 1). 
 
Die koning gee opdrag dat al die belangrike mense op ŉ spesifieke dag bymekaar 
kom en gee opdrag dat almal voor die beeld moes buig en dit aanbid en die wat dit 
nie doen nie, sal in ŉ groot oond gegooi word om dood te brand.  
ŉ Mens kan aanvaar dat sy soldate met groot magsvertoon teenwoordig was om die 
wat oortree te vang en in die oond te gooi! 
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Br en srs, dink jouself vir ŉ oomblik in Sadrag, Mesag en Obednego se skoene in. 
Hulle is as Jode vreemdelinge in Babel en het geen regte nie. Hulle word as slawe 
gesien en vorm die heel laagste sosiale vlak van die samelewing! Hulle ken 
Nebukadneser en sy goddelose optrede! Die geweld en mag waarmee hy regeer het 
hulle self beleef tot hulle weggevoer is en na Babel gebring is. Hulle weet hoe maklik 
hy sy eie mense laat doodmaak. Net ŉ tyd gelede wou hy al sy raadgewers laat 
doodmaak omdat hulle nie sy droom kom uitlê nie en wat dit nie vir Daniel en sy drie 
vriende nie, dan het hy dit gedoen!  
 
Nou hierdie groot magsvertoon wat almal dwing om voor die afgod te kniel! Die 
massas belangrike en hooggeplaaste mense! Die indruk van die geleentheid – die 
opdrag: buig en aanbid die beeld of sterf! Hulle weet Nebukadneser maak nie 
speletjies nie. Die musiek gaan begin speel en dan moet hulle voor die beelde buig!  
 
Brs en srs, dis geweldige druk wat deur die goddelose wêreld op ons geplaas word. 
Die hele gees van die samelewing en openbare debat vandag is teen God en sy 
Woord en teen ons as gelowiges gerig! Die staat gebruik sy mag om wette te maak 
wat ons dwing om teen God te draai en die waarhede van sy Woord te verlaat. Ons 
kan die situasie regtig vergelyk met die beeld van Nebukadneser. Die ongelowige 
samelewing is besig om ŉ beeld te bou en ons te dwing om dit te aanbid. (Wys 
skyfie 2) 
 
Die staat maak wette, dit word in universiteite en skole afgedwing! Die Christene 
mag al minder in die openbaar hulle geloof uitleef! Jy mag nie sê dat God die enigste 
ware God is en dat Christus die enigste Verlosser is nie want dan gee jy mense van 
ander geloof sogenaamde aanstoot!  
 
Jy mag nie jou geloofstandpunt in die openbaar meer stel nie want dit is 
onaanvaarbaar. Jy mag nie by die werk oor jou geloof praat nie, jy mag nie met 
ander mense oor Christus praat nie! Maar ander gelowe en ongelowiges word 
toegelaat om hulle geloof en standpunt aan almal af te dwing! Kerke word nou al 
deur die hof voorgeskryf wat ons mag glo en nie glo nie! En as jy nie hieraan gehoor 
gee nie, dan kan jy tronkstraf kry! 
 
Tussen ons vriende en familie word dit al moeilik om oor jou geloof te praat en van 
God te getuig want in die binnekringe van eens Christelike families is daar nou mens 
wat nie meer in God glo nie en aggressief teen jou praat en opstaan!  
 
Brs en srs, die beeld is opgerig, die dreigement is gemaak en die musiek speel al! 
Ek en jy moet besluit wat ons gaan doen! Gaan ons voor hierdie afgod buig of gaan 
ons regop bly staan?  
 
Kom ons kyk nou tweedens na die reaksie van drie getroue gelowiges wat 
midde hierdie geweldige druk bly staan het.  
 
Die oomblik toe die musiek speel buig almal! Stel jou dit voor! Almal buig en net drie 
outjies bly staan! Dit opsigself is geweldige druk! Maar hierdie drie jong gelowiges 
besluit om nie voor hierdie druk te swig nie! Hulle sal nie die Here verraai en voor 
hierdie blink maar hulpelose afgod buig en dit aanbid nie! Hulle vertroue is 
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onwrikbaar in die Here en sy mag en redding! Al buig almal – hulle sal nie teen die 
Here draai nie!  
En onmiddellik word hulle aangekla! Onmiddellik word hulle voor Nebukadneser 
gebring en word hulle weer geleentheid gegee om die Here te verraai! Nou stel die 
koning self aan hulle sy eise en dreigemente en hy sluit af met hierdie vraag: “en 
watter god sal julle uit my mag kan red?” 
 
En luister net na hulle vreeslose antwoord: Ons hoef u nie hierop te antwoord nie! 
Eintlik sê hulle: vir ons is die antwoord eenvoudig! Ons weet wat en Wie die 
waarheid is! Ons glo in die enigste ware God! Die Skepper van hemel en aarde en 
die God wat die mag het om ons uit u hand te red! En hoor dan wat sê hulle verder! 
En al sy God ons nie nou van hierdie straf en dreigement red nie, sal ons steeds nie 
ons rug op Hom draai en Hom verloën nie! Ons is kinders van God, ons weet ons is 
gered en daarom is ons nie bang nie! Ons vertrou die Here – Hy sal ons red!  
 
Geliefdes, hoe kon hierdie jong manne dit regkry? Hoekom was hulle nie bang nie? 
Hulle het die brandende vuuroond gesien, hulle het gesien hoe almal voor die beeld 
buig! Hoe het hulle dit reggekry om hierdie keuse te maak? Ons kies vir God in die 
aangesig van die dood!!    
 
Want hulle het toe alreeds in die geloof ontvang wat Jesus ons beloof het naamlik 
dat Hy in die oomblik van krisis by ons sal wees! Dat Hy deur die Heilige Gees vir 
ons die geloofskrag en die woorde sal gee om Hom nie te verloën nie – om nie teen 
die Here te draai en voor die beeld te buig nie! Die Here Jesus het juis nie hierdie 
wêreld toe gekom om ons te kom oortuig van hierdie waarheid nl. Dat God Drie-enig 
die enigste ware God is en dat Sy Woord die enigste Waarheid vir sy kinders is!  
 
Hy het gekom om ons te oortuig dat Hy by ons in hierdie wêreld is. Ons is nie alleen 
in hierdie ongelowige en vyandige wêreld wat vandag soveel druk op ons sit om teen 
God te draai nie! Toe die engel voor Jesus se geboorte aan Josef verskyn om vir 
hom te verduidelik wat met Maria gaan gebeur het hy uit Jesaja 7 aangehaal en 
gesê:  
“Die maagd sal swanger word en ŉ Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom 
Immanuel noem”. Jesus se ander naam is: Immanuel – dit beteken God met ons!  
 
Hy is hier met ons vandag! Hy het aan die kruis en met sy opstanding ons kom 
oortuig dat Hy inderdaad die Koning van die wêreld is en dat Hy die enigste 
Verlosser is! Ons moet voor Hom buig en in Hom glo en aan niks of niemand anders 
nie! Hy het deur die Heilige Gees ware geloof in ons gegee en belowe dat die Heilige 
Gees ons in die waarheid sal lei en ons die woorde sal gee die dag as ons soos 
Sadrag, Mesag en Abednego ŉ kritiese besluit moet maak of ons aan God en sy 
Woord getrou moet bly en nie!  
 
Die dag toe Jesus liggaamlik ons sigbare wêreld verlaat het met die hemelvaart het 
Hy gesê “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na al 
die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek 
julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die 
wêreld.” Hy is by ons al die dae! Jesus is in die Gees elke oomblik by ons en Hy sal 
by ons staan al moet ons ook met ons lewe vir ons geloof in Hom betaal!  
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En dit is Hy wat by hierdie drie jongmanne gestaan het toe hulle hierdie krisisbesluit 
moes maak! God het hulle gedra en die krag gegee om aan Hom getrou te wees! 
Die verskyning van die engel in die oond is die bewys daarvan! Die Here sal ons nie 
in die steek laat nie! 
 
Want geliefdes, daar sal gevolge wees vir ons getrouheid aan die Here. Dit is die 
derde belangrike saak wat die Here ons vanmore wil leer! Wanneer ek en jy teen die 
wêreld kies, wanneer ons vir God kies en aan Hom getrou bly, dan sal daar gevolge 
vir ons wees! 
 
Ons sal vervolg word! Op sal op een of ander manier swaar kry! Jy sal deur die 
samelewing verwerp word! Jou kollegas by die werk sal jou standpunte en jou 
optrede verwerp. Vriende en familie sal van jou verskil en jou geloof in God afmaak 
as dwaasheid en ou stories wat nie meer vandag geld nie! Hulle sal die Bybel 
afkraak as ŉ uitgediende boek wat nie meer gebruik kan word om jou lewe op te bou 
nie! Jy sal as lidmaat van die kerk verkleineer word.  
 
Jy sal dalk vir jou “regop staan” voor die afgodsbeeld van die wêreld in die hof 
beland en dalk tronk toe moet gaan! Die Here Jesus het ons hierteen gewaarsku: 
Wie my wil volg sal sy kruis moet opneem en dit dra! Paulus het dit self ervaar en 
gesê: Almal wat in Christus glo sal vervolg word. Die hele boek Openbaring teken vir 
ons ŉ prentjie van ŉ wêreld wat al hoe meer vyandig teen ons gaan word en dat ons 
vir ons keuses vir God ŉ prys gaan betaal!  
 
Maar moenie bang wees nie! Die oomblik toe Sadrag, Mesag en Abednego in die 
oond gegooi word – stuur God se engel om hulle te bewaar! Die Here sal jou nie in 
die steek laat nie! Hy sal jou beskerm en dra! Ja – selfs al moet jy met jou lewe 
betaal! Dit sal die wêreld verstom!  
 
Geliefdes, weet julle wat is die grootste gevolg van dit wat ons vir die Here moet ly? 
Sy Naam sal verheerlik word! Die uiteinde van hierdie verhaal is ŉ goddelose koning 
wat opdrag gee dat die God van die drie jongmanne in sy hele koninkryk geëer moet 
word!  
 
Ja, die wêreld mag druk en dreig! Hulle mag ons laat swaar kry! Maar geliefdes! Bly 
getrou aan die Here! Hy sal ons nie in die steek laat nie! Hy is hier by ons! As jy 
moet praat of getuig of teen die wêreld opstaan: sien in jou geestesoog vir 
Immanuel: Jesus wat by jou staan! Kyk in sy oë en ontvang die geloofskrag en 
vertroue wat Hy jou sal gee om aan Hom getrou te bly! Moenie skrik vir die oond nie! 
Moenie skrik vir die vreestaktiek van Satan en die dreigemente van die wêreld nie!  
 
Weet: God is my by! Hy sal my red! Ek sal Hom nie verraai nie! 
 
Amen 
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