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titel: Loven en bidden 

tekst Schriftlezing en lied 154B (het lied van de drie mannen in de vuuroven)

Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem
te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: 
‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en 
niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als 
jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, 
dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te 
buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar weigeren jullie te buigen, dan 
worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan
uit mijn handen kunnen redden?’ Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen
de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, 
want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan 
redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij 
uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt 
opgericht.’ Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht 
keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal 
heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste 
mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de 
brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met 
jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de 
koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de 
mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande 
vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de 
laaiende oven.

Schriftlezing (vervolg): Toevoegingen aan Daniël A: 28  (apocrief)
Toen zongen de drie mannen in de oven als uit één mond lofliederen en 
verheerlijkten en prezen God:

Zingen: Lied 154 B in wisselzang: 1-10

allen: Heel de schepping, prijs de Heer!
Als zijn werken, geeft Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.

vrouwen: Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn.



mannen: Alle wind en alle weer,
alles wat er gaat tekeer,
angstaanjagend in uw kracht,
wees de weerklank van Gods macht.

vrouwen: Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zing een lied de Heer gewijd.

mannen: Berg en heuvel, rots en dal,
klaterende waterval,
geef luidkeels de echo weer
van de jubel tot zijn eer.

vrouwen: Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriendelijk aangezicht.

mannen: Vogels, vissen, wild en vee,
dieren hoog en laag, doe mee,
ieder met uw eigen stem,
in het feestconcert voor Hem.

vrouwen: En gij mensen, allen saam,
zegen nu de hoge naam,
voeg u in het grote koor,
van zijn volk de eeuwen door.

mannen: Want in ’t dodelijk uur
gaat Hij voor ons door het vuur
en Hij zal ons op doen staan
om Hem achterna te gaan.

allen: Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.  

 



Schriftlezing: (vervolg): Daniël 3: 24-28

Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei 
tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur 
gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen 
vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 
Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach 
en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen 
kwamen Sadrach,
Mesach en
Abednego uit de
vlammen naar
buiten. De satrapen,
stadhouders,
gouverneurs en
raadsheren van de
koning drongen naar
voren. Ze bekeken
de mannen en
zagen dat het vuur
geen vat had
gekregen op hun
lichaam. Geen haar
op hun hoofd was
verschroeid, hun
jassen waren nog
heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.
Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach 
en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich 
op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam 
prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of 
buigen.

preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

Wonen overal even thuis, handel en wandel en huis na huis; loven en bieden op 
waarheid en waan, wagen en winnen en verder gaan  

Dit couplet uit Oosterhuis' lied Wonen overal, op de melodie van Suze Naanje, 
beschrijft dichterlijk het doen en laten van de mens, de handel en wandel en het 
loven en bieden op waarheid en waan. 

'Loven en bieden', een term die te maken heeft met zaken doen. Dan is loven het 
aanprijzen van je waar –  het bieden is daar de reactie op. Hoe beter geloofd, hoe 
beter geboden, is de hoop van de verkopende partij. Bij een veiling – we maakten dat
gisteren mee op de feestavond – wordt een voorwerp zo aangeprezen dat er als het 



goed is goed op geboden wordt. Loven en bieden, een term van de markt, van de 
beurs, van de reclame, van de economie. 

Ons nieuwe jaarthema, dat wij vandaag starten, is “loven en bidden”, een term die 
lijkt op “loven en bieden” maar dan net anders. Het scheelt maar één letter, maar er 
is een wereld van verschil. We kwamen op dit thema door de oorspronkelijke 
lezingen van het leesrooster van deze zondag. Daarin wordt God geloofd om zijn 
grote daden, maar tegelijkertijd wordt er gesmeekt om zijn ontferming en genade. 
Dat ligt soms heel dicht bij elkaar. Zo dicht als kyrie en gloria bij elkaar kunnen 
liggen. Het gebed om ontferming voor de nood van wereld en mensheid gevolgd 
door het loflied voor de EEUWIGE Wiens barmhartigheid geen einde heeft. En in de 
klassieke tekst van het gloria zijn lof en smeekbede in één gevat: Wij loven U, wij 
aanbidden U, wij verheerlijken U, wij danken U voor uw grote Heerlijkheid. Èn: die de
zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons, verhoor ons gebed, erbarm U 
over ons. Wànt Gij alleen zijt heilig. 

Loven en bidden horen hier dus bij elkaar. Loven en bidden komen zo samen in het 
zoeken van contact met de Eeuwige, in een vorm die je ook aanbidding kunt 
noemen. 

Jullie moeten mijn godenbeeld aanbidden, maakt de
machtigste koning van het Nieuw-Babylonische Rijk
duidelijk aan drie joodse mannen, Sadrach, Mesach
en Abednego heten ze in het Babylonisch en in het
Hebreeuws: Chananja, Misaël en Azarja. Een
gigantisch godenbeeld had Nebucadnessar laten
maken, uiteraard ook en vooral ter meerdere eer en
glorie van hemzelf. Jullie moeten mij aanbidden als
een God en doe je dat niet... dan gooi ik jullie in de
heetste oven die er ooit op aarde gebrand heeft. Met
andere woorden: ik roei jullie uit, en er blijft geen rest
van je over. “Gij zult u voor dien niet buigen, nog hen
dienen”, wisten de drie mannen uit hun eigen joodse
traditie, het gebod om niet voor godenbeelden neer
te knielen of te aanbidden, ómdat de EEUWIGE niet
uit te beelden is. 

Nebucadnessar looft de waan, de drie heren, die door hun weigering mee te gaan in 
dit waanzinnige, komen in de oven terecht en bieden op waarheid. En ze gaan 
zingen, zingen en zingen, van heel de schepping die in al haar volheid de Heer looft. 
Een lied dat verscheidene dichters geïnspireerd heeft tot een bewerking. Wij zongen 
er één van. Het is natuurlijk ook een heel inspirerend lied met al die bijzondere 
beelden waarmee heel de schepping van God te voorschijn wordt gezongen. En let 
wel: niet die schepping wórdt geloofd en geprezen, maar deze schepping looft de 
Schepper. En dat is het grote verschil: Nebudadnessar wil dat zíjn creatie, zijn 
godenbeeld van ik weet niet wat voor mooie en dure materie wordt aanbeden. Zijn 
gouden kalf zullen we maar zeggen, zijn imperium, zijn macht, zijn economie. Nee, 
zeggen Sadrach, Mesach en Abednego: dat weigeren wij. En zo wordt hun loflied 



voor de EEUWIGE een protestsong die hen door de vlammen heen draagt, zou je 
kunnen zeggen. 

Kan dat echt? Zo'n oven overleven? Het is een beetje een zelfde vraag als: kan dat 
echt, zo'n zeemonster overleven, zoals Jona deed. Overigens: ook hij, Jona begon te
loven en te bidden, daar in het hart der zee. De vurige oven en het zeemonster zijn 
symbool voor de dood en de vernietiging. Maar de mannen in de oven en de profeet 
in het zeemonster zijn niet kapot te krijgen. En dat zegt vooral: de EEUWIGE is niet 
kapot te krijgen door al die machten en krachten die maar loven en bieden op de 
waan. 

Het loflied voor de EEUWIGE draagt je door de nacht. Paulus en Silas in de 
gevangenis, die in het nachtelijke uur hun lofliederen zingen en bidden. Een 
aardschok en de boeien schieten los. Ook hier: God laat zich niet opsluiten of kapot 
maken. De Gekruisigde, de gestorvene Heer, die men kapot wilde maken en uit de 
weg wilde ruimen, Hij staat op uit de dood.  Hij het, Jezus, die aan het kruis die 
diepdramatische psalm 22 citeert: Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten? 
Die psalm die dan vervolgens zingt: Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de 
lofzangen Israëls. In concentratiekampen werden psalmen gezongen en werd 
nochtans de Eeuwige geloofd. Een psalmberijming uit 1936 was in de oorlogsjaren in
Japanse en Duitse gevangenissen en kampen een “troostboek” en, zo ontdekte ik 
indertijd bij mn onderzoek naar Psalm 23: deze psalm in de berijming van Hendrik 
Hasper kende men uit het hoofd. Uit het hart.

De oogst ruist in de wind als Psalmen in de nacht.

Is het nu zo dat wanneer je maar bidt en lofliederen zingt alles goed komt? Dat 
vlammen doven, zeeën tot bedaren komen, gevangenissen opengebroken en de 
dood verdreven? Je zou het bijna denken als je de verhalen zo hoort. Dat loven en 
bidden een soort magische werking heeft. Maar volgens mij willen deze verhalen ons
vooral vertellen dat God zich niet klein laat krijgen, niet kapot laat maken. Dat de 
werkelijkheid tegen alle waan in te voorschijn gezongen wordt, als wij zijn NAAM 
groot blijven maken. En dat het aan ons de opdracht is om in een wereld vol waan, 
díe waarheid te zoeken, namelijk dat de God van Israël, de Vader van Jezus ánders 
is dan de wereldmachten van geld, goed, status en eer. Dat wij geen materie 
vereren, maar een NAAM loven. De NAAM IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU. Die NAAM 
die we mogen zoeken in de nood, want God is in de nood nabij. En dat is ook zo 
ontroerend aan wat gezien wordt in de oven... er is een vierde persoon bij, het lijkt 
een Godenzoon, zegt iemand die het ziet. Zo wil de EEUWIGE aanwezig zijn in de 
nood. Hij is er voor je. Zij blijft aan je zij. 

Amen


