
Thema Als het donker wordt voor Gods volk 
 
Voor de kinderen: Profetie als Gods verrekijker. Wat veraf is wordt dichtbij gehaald. 
Hier wordt ingezoomd op de periode van de Meden en Perzen (uitgebeeld als de ram met 2 hoornen, 
krachtig en sterk) 
Daarna zal er een geitenbok met grote snelheid komen (Alexander de Grote en het rijk van 
Griekenland) 
Uiteindelijk zal Antiochus IV Epifanes opstaan als meedogenloze koning. Zijn regime zal genadeloos 
zijn voor allen die zich niet aanpassen aan de Griekse manier van denken en leven. 
De sabbat en de besnijdenis worden verboden. 
Het betekent voor de gelovigen van Israël buigen of barsten. Velen passen zich onder deze druk aan. 
Anderen willen God meer gehoorzaam zijn, het kost hen hun leven. 
Daniël is er beroerd van als hij merkt dat Gods tegenstander het zal lukken om de heiligen van Israël 
te vervolgen en te doden. 
Het is een spiegel voor ons met welk perspectief wij leven: Alleen gericht op dit leven? Of door Gods 
verrekijker met oog op de eeuwigheid voor onszelf en komende generaties? Dat moet ons ook 
bewogen en gunnend maken om voor te gaan in het dienen van de Heere. 
Satan is er ook nu op uit om de waarheid ten onder te houden. 
Laten wij daarnaast nooit wennen aan anti-semitisme of ons onder druk laten meevoeren weg van 
Gods Woord vandaan. 
De vraag is of elke verandering schadelijk is of niet? 
Wel als het om een vernieuwingsdrang op zich gaat. We moeten niet vernieuwd worden naar het 
beeld van de wereld, maar naar Gods beeld. 
Daarnaast als we ons leven de oude blijven dan zit het niet goed. 
Hier gaat het om het hart van het geloof: Het gedurig offer (van ’s avonds en ’s morgens) werd 
verboden.  
De tempel werd ontwijd door afgodenoffers. 
Het joodse Chanoekafeest viert dat de tempel weer in gebruik wordt genomen en geheiligd wordt. 
Licht in de duisternis. 
Het is het feest van de hoop. Hoe donker het ook is…… Het is niet het einde voor Gods volk. 
Jezus Christus, Gods uitverkorene bij uitstek heeft het juist op het Chanoekafeest gezegd: Ik ben het 
Licht van de wereld. 
Terwijl Hij in het duister terecht kwam aan het kruis…….. 
En toch: Het licht van Pasen verbreekt de duisternis van zonde en dood. Hij is de levende Heere. 
Voordat Hij terugkomt zal het ook donker zijn voor Gods volk, we denken aan broeders en zusters die 
vervolgd worden. Laten we biddend met hen meeleven. Maar zelf ook niet opgaan in het hier en nu. 
Zijn Koninkrijk komt. Laten we zo elkaar daartoe aansporen en elkaar daarin bemoedigen, ook nu! 
 
 
 


