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WE ZIJN ALLEMAAL OP 
MISSIE!
Het avontuur van partnerschap met Gods missie in onze tijd
Piet Brinksma
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INLEIDING

Uitnodiging voor een helikopterview van een opmerkelijke tijd in de 
geschiedenis van Israël in hun roeping om partners te zijn in Zijn Missie om het 
Konirnkrijk van God het verschil te laten maken in:
• Een stad van satan
• Een onbereikte natie – bevolkingsgroep
• Een corrupt een duister keizerrijk
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HET VERHAAL BEGINT MET DE 
PROFETIE VAN JEREMIA (29:4-13)

4 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen 
die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin 
wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen 
en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en 
dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER 
voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de 
bloei van de stad is ook jullie bloei.
10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. 
Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en 
tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, 
als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 
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WAT IS DE INSTRUCTIE VAN HET VOLK 
VAN GOD IN DE STAD SATAN?

1. Word onderdeel van de samenleving : God wil door zijn volk in Babylon 
wonen (incarnatie als een model van bediening) en de stad/mensen shalom 
brengen. De mensen van God mogen opstaan en schitteren.

2. Gebed voor shalom – vervloek de samenleving niet, keer je niet af van je 
priesterrol, maar bid - (in N-testament: laat uw Koininkrijk komen)

3. Wijd je van harte toe aan haar shalom (actieve houding, jagen, kracht van 
compassie en zorg) deze holistische heelheid dient om te verlichten van de 
geestelijke vervreemding van God, pijn en gebrokenheid van de stad)
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HOE KAN EEN MINDERHEIDSGROEP 
VLUCHTELINGEN BABYLON BEREIKEN 

EN BEÏNVLOEDEN?
Boek Daniël geeft opmerkelijk inzicht….
God bereidt Daniël en zijn 3 vrienden voor om strategische leiders te worden 
die strategisch geplaatst zullen worden …. Om de koning te dienen en om 
GODS KONINKRIJK te dienen
Dan 1:4
4 Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk 
om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en 
bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen 
onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.
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LEIDERS VAN INTEGRITEIT
• Daniël had de gunst van zijn trainer - Gods genade (om invloed te kunnen uitoefenen en te dienen is 

het belangrijk om goede relaties en gunst te hebben met de mensen, je baas, de leiders in de stad, 
enz.)

• Hij vroeg toestemming om af te wijken - mengde zich in het gesprek, geen rebellie of trots, hij wilde de 
autoriteit van zijn leider/baas erkennen

• Hij wilde niet dat de ander/zijn baas zou lijden onder de negatieve gevolgen en risico's zou nemen , hij 
bood een proef aan om te zien of Gods wegen zouden leiden tot betere resultaten, zegeningen.

• vs 15-16: Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle 
jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. 16 Dus diende de kamerheer hun 
geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente.

• Vs 17: En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien 
was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen.
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DE DROOM VAN DE KONINGEN 
ONTHULLEN

Dan.2:47-49 De koning zei tegen Daniël: 'Het is waar, uw God is de God der goden 
en de heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie 
kunnen onthullen.' Toen benoemde de koning Daniël in een hoge functie en gaf hem 
vele grote geschenken; hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel en 
benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. Op Daniëls verzoek 
droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach
en Abednego, terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef.
Nu staat het gebied van Babylon onder het bestuur van 3 Joodse 
Godvrezende leiders….
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HET AFGODSBEELD NIET AANBIDDEN -
SADRACH, MESACH EN ABEDNEGO 

ONTVINGEN GUNST VAN GOD EN DE 
KONING

Daniël 3:29-30 Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke 
natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en 
Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is 
geen god die kan redden als deze.' Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en 
Abednego een hogere positie in de provincie Babel..

Het resultaat van Gods gunst is:
• de mensen in het rijk hebben niet het recht om de naam van de Here God in 

diskrediet te brengen.
• Sadrach, Mesach en Abednego krijgen nog meer gezag en invloed in het gebied 

van Babylon...
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NEBUKADNESSAR 2E DROOM EN 
ZIJN PERSOONLIJKE BEKERING

• Daniël interpreteert de droom voor de koning
• Hij pleit dan voor het welzijn van de koning, hij roept hem op tot bekering
Dan. 4:24 Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden 
teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te 
ontfermen over de armen - misschien dat uw welzijn dan mag voortduren.’

De koning bekeert zich niet en gaat door zijn oordeel. Wanneer hij hieruit 
komt, erkent Hij God als Koning:
4:34 Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de 
hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij 
vernederen.

9

KONING BELSAZAR’S DROOM -
HOOGMOED EN DOOD (HANDSCHRIFT 

OP DE MUUR)
De zoon van Nebukadnessar vernederde zich niet voor God en werd 
gewaarschuwd door het handschrift op de muur.
Dan 5:29 Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een 
gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat Daniël als 
derde in rang zou regeren over het koninkrijk.

Daniël dient de 2e keizer en wordt onder de volgende koning weer in invloed 
gepromoveerd.
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DANIËL IN DE LEEUWENKUIL 
KONING DARIUS

Onder Darius gaf God opnieuw gunst aan Daniël
Dan 6:3 Nu onderscheidde Daniël zich zo onder de bestuurders en de satrapen door zijn 
uitzonderlijke kwaliteiten dat de koning van plan was hem over het hele koninkrijk te stellen
Nadat Daniels de leeuwenkuil heeft overleefd, door Gods tussenkomst, erkent Darius God als 
KONING:
6:26 – 28 “Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig 
ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die bestaat in 
eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij 
redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit 
de klauwen van de leeuwen gered.’
v.29 Zo ging het Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het 
koningschap van Cyrus de Pers.
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INVLOED VAN DANIELS KINGDOM

• Daniël diende 4 koningen van Satans rijk (in bijbelse termen)
• Hij kreeg gunst en promotie van al deze 4 koningen.
• Twee van hen gaven zich over aan de God van Israel en herkenden hem als 

HEER, de anderen erkenden dat de wijsheid van de God van Daniël groter 
was dan alle andere goden en machten.
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DANIELS VOORBEDE BEDIENING

• Rest van het boek Daniël, toont zijn bediening in voorbede, belijdenis, 
bidden Gods plannen in actie

• Hij vervult de profetische opdracht die Jeremia heeft gegeven met 
betrekking tot de rol van voorbede om het plan van God te vervullen om zijn 
volk thuis te brengen en hen weer voorspoedig te maken in Jeruzalem.

• Jer. 29:12-13 Dan zult u mij aanroepen en tot mij komen bidden, en ik zal naar u 
luisteren. Je zult me zoeken en vinden als je me met heel je hart zoekt.
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WAARDEN VAN DANIËL EN ZIJN 
VRIENDEN

Wijsheid, begrip –
door hun verstand 

en door Gods 
Geest

Toewijding aan God 
- Intimiteit met God

Sterke identiteit als 
personen van Gods 

volk –
Leven in Gods Orde 

-

Integriteit, jegens 
God en integriteit 

ten opzichte van de 
cultuur waarin ze 

zijn geplaatst

Excellentie –
uitstekend in het 

vervullen van hun 
taak als aanbidding

Bereid om te lijden, 
geen vijand 

vervloeken, geen 
manipulatie, geen 

bitterheid

Dienaar zelfs van 
corrupte regimes, 

koningen die 
luisterden naar 

afgoden

Vol van de Geest, 
uitgeoefend in de 
gaven en kracht 

van de Geest

Mededogen voor 
de koningen en hun 

hofhouding

Leiderschap gezalfd 
door Gods Geest 

en genade

Mensen van het 
Woord en 

strategisch gebed.
Nederigheid

14



3/1/22

8

OPEREREN 
IN EEN 

KONINKRIJK 
MANDAAT!

Dienaren met bovennatuurlijke wijsheid van God voor 
de problemen die mensen niet kunnen oplossen

Door God gepositioneerd, getraind, geleid om een 
verschil te maken

Getuigen met woorden en met demonstratie van 
Gods gunst en macht - koningen discipelen, de 
wereld beïnvloeden met kennis van God en shalom.

Word door gebed, profetisch inzicht, belijdenis en 
geestelijke strijd partners in het doorbreken van Gods 
toekomst.
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KONINKRIJKSBEDIENING IN 
BUURTEN, STEDEN EN NATIES

Het begint met het horen van de profetische visie en roeping van God voor onze tijd
Samenwerking van alle bedieningen :
• Het profetische
• De geïncarneerde aanwezigheid in de stad - het volk van God als instrument van Gods Koninkrijk in 

de samenleving.
• De priesterrol – voorbidders – de samenleving voor God brengen en Gods  zegen en beloften 

uitspreken over de samenleving
• Training van marktplaatsleiders tot ambassadeurs en baanbrekende leiders van verandering
• Marktplaats Koninkrijksleiders in alle sferen - door God geplaatst - leven de waarden en het 

mandaat van het Koninkrijk in hun context

70 jaar opmerkelijke invloed van Gods heerschappij in een 
duister – kwaadaardig rijk en stad
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