
 

Preekvoorligting Sondag 29 Maart 2020 

Skriflesing: Daniël 2: 1 – 28      Teksvers: Daniël 2: 25 - 28    

Tema: Wanneer “God die wêreld skud”, tree Sy wyses met insig na vore. 
 

Hierdie wêreld is verskriklik kwesbaar – so maklik gebeur dit  dat dit wil lyk asof alles net 

inmekaar stort. Mense is skielik in rep en roer, angstig word daar heen en weer geskarrel en so 

word die broosheid van hierdie wêreld, of dan ten minste ons wêreld, blootgelê. Hierdie 

“broosheid” nie net eie aan ons moderne wêreld nie, maar ook in die Bybel geopenbaar. 
 

1. “God se skud van hierdie wêreld” beteken pandemonium  

Dan. 2 – ŉ magtige koninkryk, strategies geplaas en beplan in die wêreld van destyds, verkrummel 

letterlik in een nag. Hoe gebeur dit? Deur ‘n droom wat die koning sou gehad het. Dit bring mee 

dat hierdie koninkryk as ‘n klomp angstige, vreesagtig mense openbaar word. God skud hierdie 

wêreld en dan is daar pandemonium. Nebukadnesar wou selfs na sy droom sommer die “breinkrag 

van sy koninkryk” om die lewe bring (sy voorspellers en waarsêers). Hy dreig hulle met die dood 

as hulle nie die antwoorde gee wat hy wil hê nie. Dit is egter nie net hierdie klomp wat onder die 

dreiging van die dood staan nie – ook Daniël en sy vriende. Hulle spring dus nie God se “skud van 

hierdie wêreld” vry nie, inteendeel, hulle is midde daarvan. 
 

2. Met “God se skud van hierdie wêreld”, tree Sy wyses na vore. 

Met die letterlike oornag ontstaan van die krisis in die lewe en ryk van Nebukadnesar, word die 

wêreld se manier van antwoord soek hierop duidelik. Mense word geraadpleeg – Nebukadnesar 

kry sy wyses bymekaar en hulle moet die antwoorde verskaf. As hierdie wyses nie kan doen wat 

hy van hulle verwag nie, kan hy sonder hulle (sal hulle doodmaak). God se mense tree anders op 

– hulle vind in sulke moeilike tye vastigheid in hulle verhouding met die lewende God. Daniël hou 

hom nie met die wysheid van mense besig nie, maar beroep hom op die wysheid van bo – hy neem 

toevlug by God. Hy vind gevolglik “gebedsrus” by en “geloofskrag” in sy God. Sy God is beheer 

en by Hom is selfs die onmoontlike moontlik en Hy, God, sal die antwoorde gee. 
 

3. God se wyses gee insigte wanneer “God die wêreld skud” 

Die werklikheid van Nebukadnesar was hy het met sy oë vlak voor sy voete geleef – hy het nie 

uitsig na bo gehad nie. Hy kyk alles op horisontale vlak en dit kom vir hom op onvermoë van 

mense neer, bedreiging teen hom as persoon. By die gelowige is die reaksie anders. Hy/sy verstaan 

wat in hierdie wêreld aan die gebeur is. Wanneer die krisisse kom, die wêreld geskud word, 

verstaan hy/sy dat God is aan die werk. God is besig om hierdie wêreld en hulle wat daarvan deel 

is te rig en te stuur. God is besig om sy volle Raadsplan deur te voer. Hy sal sy volle heerskappy 

oor alles en almal openbaar op die tyd deur Hom bestem. 
 

Samevattend: Die Here” skud die wêreld”, die Here “skud” ons wêreld, maar die gelowige, ons 

heil, word nie daardeur in gedrang gebring nie. Ons het ‘n nimmereindigende heil in Christus, ‘n 

heil wat tot in ewigheid duur, beskryf as ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis 

wat in die hemel bewaar is vir ons (1 Pet 1: 4). Ons sien wel in hierdie “skud van die wêreld” God 

se almag waardeur Hy alles onderhou en regeer (HK Sondag 10), maar ook alles tot ŉ einde sal 

bring volgens sy Raadsplan. Gevolglik – ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar.  

God is en bly in beheer! 


