
De geheime droom 

In een ver land woont koning Nebukadnezar.  
Hij woont in een groot paleis. De koning kent allemaal wijze mensen.  
Als hij iets niet weet, vraagt hij het aan de wijze mensen en dan vertellen zij precies hoe het zit.  
Maar vandaag is het anders. De koning heeft naar gedroomd. Hij zegt tegen alle wijze mensen: ‘Jullie 
moeten vertellen wat mijn droom betekent.  
Maar… ik vertel niet wat ik gedroomd heb. Dat moeten jullie zelf bedenken. 
 Dan weet ik tenminste zeker dat jullie niet zomaar wat verzinnen.’ De wijze mensen denken diep na. 
Ze trekken rimpels in hun voorhoofd, ze mompelen ‘tsja…’ en ‘nou…’. Maar ze weten het niet. 
 ‘Kunt u toch niet eerst uw droom vertellen?’ proberen ze.  
Maar de koning schudt zijn hoofd. ‘Vertel mij wat ik gedroomd heb!’ zegt hij streng.  
‘En leg uit wat mijn droom betekent.’ Het wordt stil in het paleis. Heel stil.  
Je hoort alleen de hersens van de wijze mensen kraken, omdat ze zo hard nadenken. 
 En… je hoort voetstappen. Het zijn de voetstappen van Daniël.  
Daniël komt niet uit het land van de koning. Daniël hoort bij het volk van God.  
Hij loopt door de gangen van het paleis, door de deur van de grote zaal, tussen alle wijzen mensen 
door, tot hij vlak voor de koning staat. 
 ‘Weet jij wat ik gedroomd heb en wat het betekent?’ vraagt de koning.  
Daniël antwoordt: ‘Er is een God in de hemel die alles weet.  
Hij heeft mij verteld wat u gedroomd heeft. U droomde van een groot beeld.  
Het beeld was prachtig en het had een hoofd van goud. Maar toen viel het beeld om.  
Het ging kapot en er bleef niets van over.’ De koning kijkt verbaasd naar Daniël.  
‘Ja’, knikt hij. ‘Ja, dat heb ik gedroomd. Maar wat betekent het?’ Daniël vertelt: ‘Dat hoofd van goud, 
dat bent u. U bent een gouden koning – maar niet voor altijd.  
Op een dag bent u er niet meer. Dan is er een andere koning.’ Als de koning dat hoort, staat hij op 
van zijn troon. Hij loopt naar Daniël en maakt een diepe buiging. ‘Het is waar’, zegt hij. 
 ‘Nu geloof ik in jouw God, die alles weet.’ Daniël krijgt dure cadeaus van de koning en hij wordt een 
belangrijke minister in het land. En de wijze mensen? Die gaan beteuterd naar huis.  
Waarom wisten zij niet wat Daniël weet? 
 

 


