Boekbespreking
Boeken van de Bijbel
Daniël
In de nadagen van Israël als zelfstandige natie

toont het volk onvoldoende vertrouwen op God. Ze stellen hun vertrouwen op de goden
van de volken om hen heen, en sluiten met omringende landen politieke verbonden ter bescherming tegen andere oprukkende naties.
Waar Jeremia alles beschrijft vanuit wat er in Jeruzalem gebeurt, zien
we dat het boek Daniël begint met de constatering dat zij teruggebracht werden naar het land dat hun aartsvader Abraham in geloof en
vertrouwen verlaten had toen God hem riep, zoals in Genesis beschreven is. Vervolgens zien we dat een jongen en zijn vrienden, in dat
vreemde land, hun vertrouwen op God vestigen. Ze nemen een eerste
stap, en ervaren dat God met hen is. Wat in de rest van het boek volgt
is een aaneenschakeling van bewijzen, zowel voor de gelovige Israeliet als voor Babel, dat God almachtig is, en bepaalt aan wie Hij
macht zal geven zodat Zijn plan uitgevoerd wordt.

Het boek Daniël is daarom geen verzameling zondagsschoolverhalen,
gekoppeld aan een spoorboekje voor toekomstige gebeurtenissen op
weg naar de wederkomst van Christus. Het boek vormt een eenheid,
met de boodschap dat volledig vertrouwen op God nooit beschaamd
wordt. Het is het bewijs dat God Zijn plan uitvoert, zoals vanaf het begin voorzien.

In

dit boekje over de achtergronden en thema’s in Daniël laten de
schrijvers zien wat de boodschap heeft betekend voor Daniël en zijn
tijdgenoten. Daarnaast gaan zij in op details van (toen nog) toekomstige gebeurtenissen, voor zover de vervulling duidelijk in de geschiedenis te vinden is. Sommige zaken blijken tot in de kleinste details te
worden voorzegd. Maar tegelijk worden de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis weergegeven. Daarmee is dit boek uniek in de Schrift.
Maar daarin ligt ook het bewijs dat God actief de geschiedenis leidt
om Zijn plan uit te werken. Als wij dat helder voor ogen hebben dan
kunnen wij met vertrouwen naar de toekomst kijken, in de zekerheid
dat Hij ook die leidt.
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