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Dienst:  5 september 2021, voorbereiding Heilig Avondmaal  

Tekst:  Daniël 10: 1-19 

Thema:  Zie op Christus   

 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

Daniël heeft een vastenperiode. Hij ziet af van ‘het goede leven’. Waarom? Wat was hij blij toen 

koning Kores van de Perzen een decreet afvaardigde, dat de bewoners van Juda en Jeruzalem 

terug mochten gaan om hun tempel en stad weer op te bouwen. Maar het is een grote 

teleurstelling, er komt maar weinig van terecht. Daniël heeft dat gehoord en is intens verdrietig.  

 

Het is een bijzondere tijd om te vasten, want het zijn de weken voor het Pascha (vers 4). De tijd 

van het grote Joodse feest van bevrijding, van vernieuwing, van verwachting werd gevierd. In de 

weken daaraan voorafgaand vast Daniël. Hoopt hij toch het Pascha te kunnen vieren? Om het 

feest van de exodus mee te maken, eigenlijk als nooit tevoren?  

 

In die tijd krijgt hij grootste visioenen. In hoofdstuk 11 en 12 staan gedetailleerde godswoorden 

over de toekomst. In hoofdstuk 10 leren we meer over de omstandigheden. In elk geval staat 

Daniël bij de rivier de Tigris (over de omstandigheden weten we niet veel). Wat heel belangrijk 

is, is de verschijning van ‘de Man gekleed in linnen’. Daniël ziet een hemelse verschijning, van 

een Persoon zo groots en zo heerlijk! De beschrijving houdt het midden van een koning, een 

priester en een profeet.  

 

We kunnen niet anders concluderen dan dat dit de Zoon van God is, Die later mens zal worden. 

Dat is heel belangrijk: alles wat er verder komt – over de engelen Gabriel en Michael, over de 

verborgen machten van goed en kwaad, over de hemelse strijd, over de toekomstige dingen, over 

de wereldrijken die veranderen zullen – bij alles staat die allesoverweldigende Man. Eigenlijk 

weten we niet goed wat Hij zegt en wat Hij doet. Maar duidelijk is: wat er ook gebeurt, deze 

Koning regeert, deze Priester dient, en deze Profeet spreekt. Op Hem moet Daniël zien.   

 

Wij leven in een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Dat heeft de Heere Jezus 

Christus ingesteld, toen het Pascha werd gevierd: het gedenken van de uittocht, het feest van de 

bevrijding, de dagen om te leven met verwachting en vernieuwing. Dat volbrengt Jezus Christus 

in Zijn lijden en sterven, in Zijn overwinning en Zijn opstanding. Het nieuwe Pascha, het Heilig 

Avondmaal – we leven er naar toe.  

 

Maar ons past ook een vastenperiode. Als we zien op onszelf, en ons persoonlijke leven – als we 

zien op de gemeente in deze tijd – als we zien op de kerk wereldwijd – dan kunnen we maar beter 

naast Daniël gaan staan. Want het lijkt er op dat de opbouw van de kerk stagneert. En herkennen 

we dat ook niet in ons eigen hart en leven? Dat zonde en lauwheid zoveel van de geestelijke 

opbouw ‘platlegt’? Vasten, op weg naar het Heilig Avondmaal.  

 

Je kunt daar mee vastlopen, je kunt daar ontmoedigd door raken. Hoe zal er uitkomst zijn? Maar 

dan verschijn ‘de Man gekleed in linnen’. Onze Priester, die het offer gebracht heeft – onze 

Koning, die over alles regeert – onze Profeet, die ons Zijn Woord geeft. En wat er ook gebeurt, 

en wat we ook ervaren, en wat we ook zien en horen – laten we op de Zoon van God gericht zijn. 

Hij regeert.  

 

Dan kan ons vasten overlopen in een vieren van het Heilig Avondmaal. Als we zien op Hem, die 

machtiger, heerlijker, groter is dan zonde en schuld, verdrukking en aanvechting, ja groter dan 

alle geestelijke machten waar wij niet tegenop gewassen zijn. Hij regeert!  

 

Heel de geschiedenis van kerk en wereld ligt in Zijn hand.  
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Liturgie 

 

Votum en groet 

Zingen:  Psalm 45: 1 en 2 

Geloofsbelijdenis  

Zingen:  Weerklank lied 230: 4 en 5 

Lezen:  Daniël 10: 1-19  

Tekst:   5 en 6 

Thema:  Zie op Christus 

  Formulier voor het Heilig Avondmaal  

  Kindermoment 

Zingen:  Psalm 139: 1 en 14 

Prediking  

Zingen:  Psalm 2: 4 en 6 

Dankgebed   

Zingen:  Psalm 21: 5 

Zegen 

 

 

 

Verdiepingsvragen 

 

1 Het is een bijzonder moeilijk gedeelte, uit Daniël 10. In de preek gaat het vooral over 

‘de Man gekleed in linnen’. Welke boodschap hebt u voor uzelf gekregen?  

 

 

 

 

2 Het gaat hier over Daniëls vasten als voorbereiding op het Pascha. De lijn naar de 

voorbereiding op het Heilig Avondmaal is bijzonder. Wat zegt dat ‘vasten’ u?  

 

 

 

 

3 Daniël mag en moet leren om op Christus te zien, als Profeet, Priester en Koning. Wat 

zeggen die drie ambten u, juist ook met het oog op het Heilig Avondmaal?  

 

 

 

 

4 Er is zoveel gaande in de dagen van Daniël. Ook wij leven in kantelende tijden, op 

weg naar de eindtijd. Welke les leren wij in onze bewogen dagen vanuit Daniël 10 met 

het oog op deze wereld?  

 


