DANIEL EN DIE EINDTYD
Les 2 vir 14 April 2018

Daniël, Hanánja,
Mísael en Asárja
is 'n voorbeeld
van die
gelowiges wat in
die Eindtyd leef
soos wat
Openbaring
voorspel het.

“Hy wat getrou is in die minste, is ook in
die grote getrou; en hy wat onregverdig is
in die minste, is ook in die grote
onregverdig.” (Lukas 16:10)

WEES GETROU

Daniël “het hom voorgeneem om hom nie te
verontreinig met die spys van die koning of met
die wyn wat hy gedrink het nie” (Daniël 1:8 ). Sy
drie vriende het daardie besluit gesekondeer.
God het hul lojaliteit in daardie besluit beloon
deur “wetenskap en verstand in allerhande
geskrifte en wysheid gegee.” (Daniël 1:17)
Getrou in klein besluite wat hulle
voorberei het vir die groot toetse wat
hulle later in die gesig gestaar het.
Ons moet NOU getrou wees in die klein
toetse in ons lewens. Dan sal ons in die
eindtyd getrou bly. Ons sal slegs in alle
omstandighede getrou bly as ons aan
Jesus vasklou.

“Wat sou gebeur as Daniël en sy
vriende 'n kompromie met die
heidense offisiere gemaak het en
toegegee het aan die druk van die
geleentheid deur te eet en te drink
soos die Babiloniërs se gewoonte
was? Die enkele geval van afwyking
van die beginsel sou hulle gevoel van
reg en verkeerd verswak het.
Toegewing aan aptyt sou die
opoffering van fisiese krag,
helderheid van intellek en geestelike
krag beïnvloed het. Een verkeerde
stap sou waarskynlik na ‘n volgende
gelei het, totdat hulle bande met die
Hemel afgesny sou word, hulle sou
deur versoeking meegevoer word.”
E.G.W. (Counsels on Health, p. 66)

WEES NEDERIG EN VERTROU OP GOD
“U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid
en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U
afgesmeek het, want die saak van die koning het U ons bekend
gemaak.” (Daniël 2:23)

Daniël ken nie die droom of die interpretasie nie. Hy toon
nederigheid en afhanklikheid van God.

Hy het homself
in gebed na
God gewend.
Hy het ten
volle op God
vertrou
(Daniël 2:17-18)

Hy gee die eer
aan God sodra
hy die droom
ontvang het
(Daniël 2:19-23)

Hy was
nederig
voor die
koning en
gee krediet
aan God
(Daniël 2:2728)

Kom ons toon dieselfde nederigheid en afhanklikheid wat Daniël gehad
het deur die kruis van Christus te verhoog in plaas van onsself.

Die enigste sekerheid in die vlakte van Dura was dat
Shadrag, Mesag en Abednego nie God se wet sou oortree
nie.

Daniël 3
• “Koning
Nebukadnésar het
‘n beeld van goud
gemaak” (v. 1)
• “en dat hy wat nie
neerval en aanbid
nie, binne-in die
brandende
vuuroond gegooi
moet word” (v. 11)

Openbaring 13
• “dat hulle ‘n beeld
moet maak vir die
dier” (v. 14)
• “en maak dat almal
gedood word wat
die dier se beeld nie
aanbid nie” (v. 15)

Is ek bereid om die leringe van die Bybel te verdedig, selfs
wanneer my lewe, werk, vryheid of vriende bedreig word?

“Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al
sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle
trotsheid wandel.” (Daniël 4:37)

God het Daniël en sy vriende gebruik om sy krag en wysheid
aan Nebukadnésar te wys, en hy het Hom as 'n groot God
erken (Daniël 2:47; 3: 28-29). Nietemin het hy Hom nie sy
God gemaak nie.
Die koning het slegs God se mag en
gesag oor sy lewe erken nadat sy
trots deur die Heilige Gees
weggeneem is (Daniël 4:34-37)
Baie sal in die eindtyd soos
Nebukadnésar na God draai. Ons
getuienis en die krag van die Heilige
Gees in die "laaste reën" sal soos
nooit tevore nie baie na bekering lei
(Openbaring 18:1)

“Toe het die koning bevel gegee, en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil
gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: Mag jou God wat jy
gedurigdeur vereer, jou verlos!.’” (Daniël 6:16)

Waarom het Daniël in die
openbaar gebid eerder as om dit
privaat te doen om die
doodsvonnis te vermy?
As hy in daardie oomblik privaat tot God gebid het,
sou hy koning Darius geprys het.
In die eindtyd sal “die dier” deur die inwoners van
die aarde aanbid word. As ons swyg en privaat
aanbid, sal ons God verwerp.
Daniël het nie op daardie oomblik begin bid nie,
maar hy het gedoen soos wat hy altyd gedoen het.
God gee ons tyd om in die gewoonte te kom om
getrou te wees. Dan sal Hy ons versterk op die dag
as vervolging en dood kom.

“Ons moet ferm en rotsvas staan op die beginsels
van die Woord van God, en onthou dat God by ons
is om ons krag te gee om elke nuwe ervaring te
hanteer. Laat ons die beginsels van geregtigheid in
ons lewens handhaaf, sodat ons van krag tot krag
kan gaan in die Naam van die Here. [...] Die vyand
probeer om die oordeelsvermoë van God se mense
te beinvloed en hulle doeltreffendheid te verswak;
maar as hulle sal werk soos die Gees van God sal
rig, sal Hy voor hulle die deure van geleentheid
oopmaak vir die werk om die ou verwoeste
plekke op te bou. Hulle ervaring sal een van
konstante groei wees totdat die Here met krag en
groot heerlikheid van die hemel sal neerdaal om
Sy seël van finale triomf op Sy getroue kinders te
plaas.”
E.G.W. (Counsels for the Church, ch. 66, p. 357)

