DANIEL EN DE TIJD VAN HET EINDE

Les 2 voor 14 april 2018

KERNTEKST: ‘De koning zei tegen Daniël: “Het is waar, uw God is de God der goden en de Heer der
koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen”.’ Daniël 2:47
A WEES GETROUW. Daniël 1.
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Daniël "besloot zich niet te verontreinigen met het koninklijke voedsel en de wijn" (Daniël 1: 8). Zijn
drie vrienden ondersteunden die beslissing.
❖ God beloonde hun loyaliteit in die beslissing met "kennis en verstand van allerlei geschriften, en
wijsheid" (Daniël 1:17)
❖ We moeten NU getrouw zijn in de kleine veldslagen van ons leven. Dan zullen we bij machte zijn om
trouw te blijven in de eindtijd. We zullen alleen in elke omstandigheid trouw blijven als we ons aan
Jezus vastklampen.
WEES NEDERIG EN VERTROUW OP GOD. Daniël 2.
❖ Daniël kende de droom of de interpretatie niet. Hij toonde nederigheid en afhankelijkheid van God.
— Hij wendde zich in gebed tot God. Hij vertrouwde volledig op God (Daniël 2: 17-18)
— Hij gaf eer aan God zodra hij de droom ontving (Daniël 2: 19-23)
— Hij was nederig voor de koning en gaf eer aan God (Daniël 2: 27-28)
❖ Laten we dezelfde nederigheid en afhankelijkheid tonen die Daniel toonde door het kruis van Christus
te prijzen in plaats van onszelf.
STA VOOR UW GELOOF. Daniël 3.
❖ De enige zekerheid in de vlakte van Dura was dat Sadrach, Mesach en Abednego Gods wet niet
zouden overtreden.
❖ Dat incident is vergelijkbaar met de opdracht om het beeld van het beest in Openbaring 13 te
aanbidden.
❖ Ben ik bereid om de leringen van de Bijbel te verdedigen, zelfs wanneer mijn leven, werk, vrijheid of
vrienden worden bedreigd?
EER GOD (WEES OPNIEUW GEBOREN). Daniël 4.
❖ De koning erkende alleen Gods macht en autoriteit over zijn leven nadat zijn trots door de Heilige
Geest was weggenomen (Daniël 4: 34-37)
❖ Velen zullen zich in de eindtijd tot God keren zoals Nebukadnezar dat deed. Ons getuigenis en de
kracht van de Heilige Geest tijdens de "late regen" zal in vele bekeringen resulteren zoals nooit
tevoren (Openbaring 18: 1)
AANBID GOD ONDER ELKE OMSTANDIGHEID. Daniël 6.
❖ Waarom bleef Daniel openlijk bidden in plaats van het privé te doen om de doodstraf te voorkomen?
❖ Als hij op dat moment in privé tot God had gebeden, dan zou hij koning Darius hebben geprezen.
❖ In de eindtijd zal "het beest" aanbeden worden door de bewoners van de aarde. Als we stil blijven en
privé bidden, zullen we God verwerpen.
❖ God heeft ons wat tijd gegeven om de gewoonte te ontwikkelen getrouw te zijn. Dan zal Hij ons
sterken op de dag dat vervolging en de dood komen.

"We moeten ferm staan, als een rots, voor de principes van het woord van God, gedenkend dat God
met ons is om ons kracht te geven om elke nieuwe ervaring tegemoet te treden. Laten we in onze
levens altijd de beginselen van gerechtigheid handhaven, zodat we in de naam van de Heer van kracht
naar kracht voorwaarts kunnen gaan. [...] de vijand probeert het onderscheidingsvermogen van Gods
volk te verduisteren en hun efficiëntie te verzwakken; maar als zij zullen arbeiden zoals de Geest van
God zal leiden, zal Hij deuren van kansen vóór hen openen voor het werk van het opbouwen van de
oude verlaten plaatsen. Hun ervaring zal er een zijn van constante groei, totdat de Heer zal afdalen
uit de hemel met kracht en grote glorie om Zijn zegel van uiteindelijke triomf over Zijn getrouwen te
stellen. "
E.G. WHITE (Counsels for the Church, hoofdstuk 66 [“ZIE IK KOM SPOEDIG”, “DE BELOFTE VAN
OVERWINNING”] blz. 357)

