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Koning Nebukadnessar bouwde een 
enorm gouden standbeeld.  Het was 
van goud, van top tot teen.  
Misschien had de koning de 
droom vergeten die God 
zond om hem te vertellen 
dat zijn gouden koninkrijk 
niet voor altijd zou duren.  
Misschien dacht hij, dat 
met het bouwen van een 
compleet gouden 
standbeeld, Gods 
Woord in zijn droom 
niet zou uitkomen.
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Deze drie dappere mannen antwoordden de koning.  
Ze zeiden : “Onze God die wij dienen is in staat om 
ons te bevrijden uit de brandende vuuroven.  Maar 
al zou Hij dat niet doen, het is u bekend, O koning, 
dat we geen valse goden zullen dienen noch het 
gouden beeld zullen aanbidden die u hebt gemaakt.”

Koning Nebukadnessar wilde deze mannen niet 
straffen, maar hij had gezegd dat iedereen die niet 
gehoorzaam zou zijn aan zijn bevel gestraft zou 

worden.  Hij smeekte hun om van 
gedachten te veranderen.  “Als 
jullie het beeld niet aanbidden,
dan zullen jullie in het midden 
van een brandende vuuroven
gegooid worden.  En welke god 
zal jullie redden uit mijn hand?”

Iedereen deed wat de koning geboden had – behalve 
drie mannen.  Deze mannen waren Hebreeën.  Het 
waren Sadrach, Mesach en Abednego, vrienden van 

Daniël.  Het lijkt erop dat Daniël er niet 
bij was op dat moment, want 
het is zeker dat 
ook hij geweigerd 
zou hebben 
om het door 

mensen gemaakte 
beeld te 
aanbidden.

De koning maakte een grote fout.  Hij daagde 
de levende God uit.  De drie Hebreeuwse mannen 
wisten dat het tegen Gods wet ging om een beeld 
te aanbidden.  Ze bleven staan.  Omdat ze 
op God vertrouwden waren ze niet 
bang voor de koning.

De wijze mannen van de koning waren jaloers op 
Daniël en zijn vrienden, omdat de koning hen graag 
mocht.  Dus zeiden ze: “Er zijn drie mannen die u 
aangesteld hebt als leiders over de provincie Babel 
– Sadrach, Mesach en Abednego.  Deze mannen, 
O koning, weigeren u te gehoorzamen.  
Zij dienen niet uw goden 
noch aanbidden ze het 
gouden beeld die u 
gemaakt hebt.”

Eén van de bedienden van de koning 
las de volgende opdracht voor aan de 
mensen: Jullie moeten buigen en het 
gouden beeld aanbidden …. En wie niet 
buigt in aanbidding voor het 
gouden beeld zal midden 
in een brandende vurige 
oven gegooid worden.
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Dicht bij de deur van de brandende 
vuuroven riep de koning, “Sadrach, 
Mesach en Abednego, dienaren 
van de allerhoogste God, kom 
naar buiten!”  Toen kwamen 
Sadrach, Mesach en 
Abednego uit 
de vurige oven.

De koning keek vanaf een veilige afstand.  
Hij zag dat de drie mannen in het midden 
van de brandende oven gegooid werden.  
Maar dat was niet het enige wat hij zag.

De koning gaf het bevel 
aan de machtige 
mannen in zijn 
leger om 
Sadrach, 

Mesach en Abednego 
vast te binden en in de 
brandende vuuroven te gooien.

Koning Nebukadnessar was verbaasd!  “Hebben we  
niet drie mannen geboeid en in het    midden van 
het vuur gegooid?” vroeg
hij zijn helpers.  “Ja,” 
antwoordden zij.  Hij 
zei, “Kijk!  Ik zie vier 
mannen ongeboeid 
loslopend in het 
midden van 
het vuur, en 
zij zijn niet 
gewond.  En 
de vierde lijkt 
als de Zoon 
van God!”

De oven was zo heet 
dat de mannen die 
Sadrach, Mesach en 
Abednego in het vuur 
wierpen zelf gedood 
werden door de hitte.

Koning 
Nebukadnessar was 
woedend!  Hij beval 
dat ze de oven 
zevenmaal meer dan 
gewoonlijk moesten 
verhitten.  Nog 
steeds wilden de 
mannen niet knielen.
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Toen hij zich realiseerde wat er gebeurd was deed 
Koning Nebukadnessar iets wat heel verstandig was.  
Hij bad en zei, “Gezegend is de God van Sadrach, 
Mesach en Abednego, die Zijn Engel zond en Zijn 
dienaren heeft gered die op Hem vertrouwden.”

Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16

“De Mannen Die Niet Wilden Buigen”

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Daniël 3

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 

Iedereen ging rondom hen staan en onderzocht de 
drie Hebreeuwse mannen.  Ze hadden gezien dat 
het vuur hen niet verbrandden.  Hun haar was niet 
verschroeid en hun kleren niet verbrand.  Er was 
zelfs geen geur van vuur op hen.
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