A Wees getrou. Daniël 1.
❖ 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)
❖ 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.
B Wees nederig en vertrou op God. Daniël 2.
❖ 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 2:27-28)
❖ Kom ons toon dieselfde nederigheid en afhanklikheid wat Daniël gehad het deur die
kruis van Christus te verhoog in plaas van onsself.
C Staan op vir jou oortuigings. Daniël 3.
❖ Die enigste sekerheid in die vlakte van Dura was dat Shadrag, Mesag en Abednego
nie God se wet sou oortree nie.
❖ Daardie gebeurtenis is soortgelyk aan die opdrag om die beeld van die Dier te aanbid
in Openbaring 13.
❖ Is ek bereid om die leringe van die Bybel te verdedig, selfs wanneer my lewe, werk,
vryheid of vriende bedreig word?
D Erken God (word wedergebore). Daniël 4.
❖ 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)
E Aanbid God in elke omstandigheid. Daniël 6.
❖ 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.
❖ 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.

