Blijven bidden
Schriftlezingen: Daniël 6. Kerntekst: Daniël 6:11
Zingen: Ps. 26:1 en 8, Ps. 43:1, Ps. 121:1 en 4, Ps. 3:2, Ps. 99:2
Hoofdpunten van de preek
Het gebed neemt in Daniëls leven een centrale plaats in.
1 Blijven bidden... als het moeilijk is (Daniël 6:1-10).
Daniël is weggevoerd naar een ander land, met andere gewoonten en andere godsdienst.
Ook al is dat veel moeilijker en staat hij bijna alleen: hij past zich niet aan. Hij vreest God.
Daniël neemt wel zijn verantwoording. Hij kan dat biddend doen. Het is aan Daniël te
merken dat hij met de God omgaat. Hij maakt hem wijs en betrouwbaar.
Daniël is daardoor ook gehoorzaam... aan God. Zijn vijanden kunnen hem daarom niet
beschuldigen, behalve als ze iets zoeken in zijn geloof. Daniel lijkt op Jezus.
2 Blijven bidden... gericht op God (Daniël 6:11).
Daniëls (levens)huis is op gebed ingericht. Zijn speciale gebedskamer is gericht op Israëls
God en de plaats waar Hij gediend werd in de offerdienst: de tempel in Jeruzalem.
Daniël gebedstijden vallen samen met de tijden dat het ochtend- en avondoffer gebracht
werd. Hij is verbonden aan de toewijding aan en verzoening door God.
Daniël knielt. Uit zijn gebedshouding blijkt de houding van zijn hart. Onderwerping en
eerbied voor de heilige God, zoals we die volmaakt zien bij het biddende Offerlam: Jezus.
3 Blijven bidden... in vertrouwen op God (Daniël 6:11-29).
Daniëls gebedsleven wordt gekenmerkt door ‘bidden en danken’. Bidden is dat je alles
aan God toevertrouwt. Danken is meer dan bedanken: God loven.
Ook als het gevaarlijk wordt blijft Daniël bidden. Zijn gebed wordt intensiever: hij bidt en
smeekt om genade. De genade dat God helpt; hem getrouw laat blijven enz.
Daniël bidt voor ‘Gods aangezicht’. Als we gelovig bidden is God nabij. Hij verhoort het
gebed dat het Offer volgt (zelfs als de leeuwen wel bijten). Alleen Jezus kreeg ‘nee’ te horen.
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