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LES 1: DANIËL AAN HET HOF 
 
 
Thema 
Daniël en zijn vrienden zijn standvastig en worden door de Heere gezegend 
 
Vindplaats 
Daniël 1 
 
Kernteksten 
Daniël 1: 8:  Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou verontreinigen met 
de stukken van de spijze des konings, noch met den wijn zijns dranks.  
Daniël 1: 17  Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle 
boeken, en wijsheid.  
 
Aantekeningen bij de tekst 
Daniël 1 
vs. 1 de koning van Babel: Nebukadnezar is dan nog geen zelfstandig koning. Hij is 

koning geworden in het vierde jaar van Jojakim, in 604 voor Christus. 
vs. 2 een deel der vaten: van het tempelgerei 
vs. 3 dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls: die hij als gijzelaars 

heeft meegenomen. Daarmee gaat de profetie van Jesaja aan koning Hizkia 
in vervulling: Daartoe zullen zij van uw zonen die uit u zullen voortkomen, die 
gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis van de koning 
van Babel (Jes.39: 7). 

vs. 4 jongelingen: van zo’n 15 jaar 
 om te staan in des konings paleis: om hem te dienen. 
 in de boeken en spraak: in de literatuur en taal. 
vs. 5 dat men hen drie jaren alzo optoog: zal opvoeden. 
vs. 6 Daniël:  betekent ‘mijn Rechter is God’. 
 Hananja: betekent ‘de HEERE is genadig geweest’. 
 Misaël :          betekent ‘wie is als God’. 
 Azarja: betekent ‘de HEERE heeft geholpen’. 
vs. 7 de overste gaf hun andere namen: de namen van de jongens zijn 

samengesteld met ‘El’ of ‘Ja’, dat is ‘God’ of ‘HEERE’. Ze krijgen nu 
Babylonische namen, die samengesteld zijn met de naam van Babylonische 
goden. 

vs. 10 waarom zou hij ulieder aangezichten droeviger zien: zullen jullie er minder 
goed uitzien. 

vs. 13 onze gedaanten: ons uiterlijk. 
vs. 15. schoner en vetter: ze zien er beter, welgedaner uit. 
vs. 17. verstand in gezichten en dromen: om ze te vertellen en uit te leggen. 
 
 
Verband met de belijdenisgeschriften / geloofsleer 
 
Oordeel 
De wegvoering van Juda door Nebukadnezar in 605, 597 en 586 voor Christus is een 
oordeel van God over de zonden van Zijn volk. Goddelozen en rechtvaardigen 



ondergaan tezamen hetzelfde oordeel. Opvallend is dat deze Godvrezende jongens 
als eersten weggevoerd worden naar Babel. 
Gods oordelen zijn onbegrijpelijk: Uw oordelen zijn een grote afgrond (Ps. 36 :7) 
 
Verzoeking 
Daniël en zijn vrienden vormen een uitzondering op de jongeren én ouderen in Juda. 
Ze hebben van jongsaf de HEERE gevreesd. Dat komt nu openbaar in de 
verleidingen waaraan ze aan alle kanten blootstaan. Daarin kunnen we alleen 
staande blijven door de kracht van het geloof. De bekeerden kunnen niet staande 
blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, Die 
hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt, en ten einde toe 
krachtiglijk bewaart (Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 artikel 3) 
 
Geheelonthouding 
Daniël wil zich houden aan de wetten die de HEERE heeft gegeven voor het eten. 
Diverse spijzen zijn voor hem verboden. Hij weet niet wat hij voorgeschoteld krijgt. 
Daarom neemt hij het zekere voor het onzekere en eet alleen brood, groenten, 
granen en vruchten. Wijn is wel geoorloofd, maar Daniël weet van de drinkgelagen 
aan het hof. Hij besluit zich te onthouden. 
Daniël onderkent de verleiding van overdadig eten en drinken en de gevolgen ervan. 
Hij kent zijn eigen zwakte en weet dat hij daartegen niet bestand is.  
 
Genade vinden 
In Spreuken 16 :7 staat: Als iemands wegen de HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn 
vijanden met hem bevredigen.  
God zegent de standvastige houding van de jongens. Hij, Die alle harten in Zijn hand 
heeft, en ze naar Zijn welbehagen neigt tot het goede of tot het kwade, maakt dat de 
overste niet boos wordt over zo’n ongehoorde weigering, maar hun welwillend gezind 
is. Het is de verhoring van het gebed van Salomo: Geef hun barmhartigheid voor het 
aangezicht dergenen, die ze gevangen houden, opdat zij zich hunner ontfermen (1 
Koningen 8 :50). 
 
Proefneming 
Daniël weet dat de proef zal slagen. Dat geeft de HEERE hem in. Wij mogen dit niet 
nadoen, want we kunnen onszelf niet met zekerheid beloven dat zoiets bij ons zal 
uitkomen (behalve de beloften van God). We misleiden onszelf en koesteren een 
dwaze hoop, als we onszelf door ons gevoel in deze en dergelijke situaties laten 
meeslepen. 
 
Zegen van God 
Niet het eten en drinken als zodanig geeft ons kracht, maar alleen de verborgen 
zegen van God. Om die zegen te verkrijgen, moeten we de HEERE dienen: En gij 
zult de HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen (Exodus 
23 :25). 
In de Heidelbergse Catechismus vraag 125 lezen we: Welke is de vierde bede? Geef 
ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams 
verzorgen, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige oorsprong van alle goed zijt 
en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en 
dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.  
 



Wetenschap 
Alle verstand, wijsheid, kennis en inzicht is een gave van God, waarvoor we de 
HEERE moeten bidden en waarvoor we Hem moeten danken. Want Hij geeft 
wijsheid en wetenschap, en vreugde de mens die goed is voor Zijn aangezicht; maar 
de zondaar geeft Hij bezigheid, om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het 
geve dien die goed is voor Gods aangezicht (Prediker 2 :26). 
 
Openbaring 
De HEERE geeft aan Daniël boven de gaven van wetenschap, verstand en wijsheid 
ook de gave van de profetie. Dat wordt bedoeld met de woorden: maar Daniël gaf Hij 
verstand in allerlei gezichten en dromen. Gezichten en dromen zijn de middelen 
waardoor God Zich openbaart aan Daniël.  
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Nebukadnézar  
Nebukadnezar was in het eerste hoofdstuk van Daniël nog geen koning van Babel. 
Zijn vader Nabopolassar, stichter van het Nieuw-Babylonische rijk (625-604 voor 
Christus) regeerde nog. Nebukadnezar moest echter al tijdens de regering van zijn 
vader een aanval van de Egyptenaar Necho bij de Eufraat afslaan. Hij won de strijd 
en overwon ook Juda. Daarom moest Jojakim, de koning van Juda, zich overgeven. 
Hij mocht wel koning blijven, maar moest trouw beloven. Als buit nam Nebukadnezar 
een deel van de schatten uit de tempel én een aantal flinke, veelbelovende jongens 
uit het koninklijk zaad mee.  
Veel jaren later, in het 11e jaar van Zedekia ging Jeruzalem ten onder. De stad werd 
veroverd. De overste van Nebukadnezars garde bezette de stad, verbrandde de 
tempel, het paleis en alle andere grote gebouwen, slechtte de muren en voerde het 
volk naar Babel. Alleen de armste mensen liet hij achter als "wijngaardeniers en 
akkerlieden". 
Men zegt, dat Nebukadnezar na een 43-jarige regering aan de gevolgen van een 
ziekte stierf.  
 
Opleiding 
De jongens worden in Babel onderwezen in al de wijsheid van de Chaldeeën. 
Daaronder vallen niet alleen nuttige wetenschappen, als geschiedenis, wiskunde, 
sterrenkunde, bouwkunst, maar ook de godsdienst van Babel, wichelarij, tovenarij, 
astrologie en meer van deze duivelskunsten, waardoor de Chaldeeën beroemd zijn 
geworden. 
 
Profetische boeken 
Daniël is een profeet van God. Het boek Daniël hoort van oudsher thuis onder de 
profetische boeken, zoals dat in onze Bijbel het geval is. In de Hebreeuwse Bijbel 
staat het op een andere plaats. De rabbijnen hebben eeuwen later, toen de canon 
van de Hebreeuwse Bijbel werd vastgesteld, dit boek onder de zogenaamde 
‘geschriften’ geplaatst, die ze van minder belang achten dan de profetische boeken.  
 
Sinear 
Sinear is de oude, oorspronkelijke naam voor Babel. 
 
Chaldeeën 



De naam Chaldeeën wordt in het Oude Testament vanaf Jeremia aan de bewoners 
van Babel en het Nieuw-Babylonische rijk gegeven. Zo lezen we in Daniël 9 over het 
koninkrijk der Chaldeeërs.  
In het begin van het boek Daniël duidt de naam Chaldeeër echter een klasse van 
Babylonische wijzen aan. Met andere woorden: Chaldeeën zijn alle geleerden in 
Babel.  
 
Afstand 
De afstand van Jeruzalem naar Babel is ca. 1400 km.  
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Zonder ouders en zonder leermeesters zijn Daniël en zijn vrienden in een vreemd 
land, weggevoerd door vijanden. Ze leven in een vreemde omgeving en krijgen te 
maken met vreemde gewoonten. Gewoonten, die strijden tegen de wetten van de 
Heere. Daniël is niet van plan mee te doen en mee te werken aan die vreemde 
gewoonten. Hij gelooft zeker, dat wanneer hij naar God luistert, ook in dit vreemde 
land, dat hij gezegend zal worden.  
De Heere heeft Daniël en zijn vrienden wijsheid gegeven. Die wijsheid kunnen ze 
ook in dat vreemde land goed gebruiken. Dat wil de koning op zíjn manier, dus zoals 
ze in Babel gewend zijn, maar Daniël wil alleen die wijsheid gebruiken, die boven 
alles staat. Het is Gods wijsheid, die ook dient tot bescherming van de heidense 
wijzen. 
 
Vertelschets 
1. Nebukadnezar neemt Jeruzalem in. 
2. Hij voert jongens van goede afkomst mee naar Babel. 
3. Enkelen van hen wil hij in zijn dienst gebruiken. 
4. Ze krijgen een Babylonische opvoeding en scholing. 
5. De jongens nemen zich voor God te blijven dienen. 
6. De HEERE geeft hun genade in de ogen van de hofmeester. 
7. Ze doorstaan de afgesproken proefneming glansrijk. 
8. De HEERE begiftigt hen met vele uitnemende gaven. 
9. Aan Daniël geeft de HEERE bovendien profetische gaven. 
10. Na drie jaar munten ze ver uit boven alle geleerden.  
 
Voor 4-8 jarigen 
Inleiding:  
Bij de jonge kinderen kunnen we als een insteek vragen: “Is je vader wel eens een 
poosje ver weg, in het buitenland?” Of: “Wie is er wel eens ver weg geweest? Wat 
was er anders?” Hoe ver we ook weg zijn, de Heere ziet ons óveral. Hij kan en wil 
ons helpen, waar we ook zijn.  
Dan kan de vertelling beginnen. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Inleiding: 
Eigenlijk is het ver weg zijn en elders verblijven ook bij deze kinderen de insteek. Wat 
doe je als je in het buitenland bent? Hoe gedraag je je daar? Je moet je  aanpassen 
aan de regels van het land. 



Is dat altijd zo? Neen, luister maar. In de Bijbel staat er een voorbeeld van. 
 
Voor +12 jarigen 
Inleiding: 
Als jongeren en ouderen moeten we vaak uit verschillende dingen kiezen. Dat 
gebeurt elke dag thuis, op school, in je vriendenkring, enzovoorts. Soms moet je over 
bepaalde keuzes wel even nadenken. Dan weet je niet direct wat je moet doen. Het 
kan zijn, dat je keus heel belangrijk is, dat mensen in je omgeving moeten zien wat je 
kiest. Dan moet je vanaf het begin duidelijk maken wat je wilt. Het verhaal wat ik ga 
vertellen, is daar een duidelijk voorbeeld van. 
 
Om met de (oudere) kinderen te lezen 
Daniël 1 : 3 – 7 Een vreemde omgeving 
Daniël 2 : 8 – 9 Kiezen 
Ruth 1 – 16 en 17 Kiezen 
Ezechiël 28:1(0??)-10 Wijzer dan Daniël? 
Joh. 17:9-16  Niet van de wereld 
1 Petr. 4:12-19 Lijden als een christen 
 
Liederen 
Ps. 4:4 Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd gegeven 
Ps. 16:1 Bewaar mij toch, o alvermogend God! 
Ps. 90:8 Uw gunst sterkt meer dan d’ uitgezochtste spijzen 
Ps. 90:9 Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken 
Ps. 104:7 ’t Is God, Wiens hand den bergen water schenkt 
Ps. 104:8 God geeft den wijn, tot vreugd voor ’t hart bereid 
Ps. 141:4 Neig nooit mijn hart tot kwade zaken 
Ps. 141:9 Doch op U zien mijn schreiend’ ogen 
Ps. 141:10 Bewaar mij voor ’t geweld der strikken 
Ps. 145:5 Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

1. Neem de insteek van het zijn in een vreemd land, een vreemde omgeving, 
met vreemde gewoonten. Als er allochtone kinderen zijn is dat een goede 
aanleiding om te praten over verschillende gewoonten in Nederland en in hun 
land van herkomst. 

2. Het leven is kiezen. Uit welke bron maken wij onze keuzes? En op welk 
moment maken wij onze keuze? Vanaf het begin is het van belang je keuze 
helder te maken. Halverwege principiële keuzes maken is veel moeilijker, dan 
vanaf het begin helder te laten zien waar je voor staat. 

3. Standvastig blijven in een vreemde omgeving aan je godsdienstige opvoeding 
vereist waar geloof en dat is een zaak van het hart. 

4. Alwetendheid, standvastigheid, liefde tot God, openheid, helderheid, geloof 
zijn kernbegrippen in deze vertelling. 

5. Lees vooral de verzen 7,8 en 9 en bespreek met elkaar wat de 
standvastigheid van Daniël en zijn vrienden inhoudt. Denk je ook eens in wat 
het betekende nieuwe namen - van afgoden! - te krijgen om daarmee de 
herinnering aan het verleden uit te wissen.  

 



Verwerking +12  
 
De Bijbel erbij  

1. Wat zoekt de koning van Babel? (vers 4) 
2. Waarin kregen ze les? (vers 4) 
3. Wat moesten ze eten? (vers 5) 
4. Wat zou er na drie jaar gebeuren? (vers 5) 
5. Wat betekent: En Daniël nam zich voor (vers 8) 
6. Waarom wilde de kamerling dat niet? (vers 10) 
7. Wat zouden ze in tien dagen doen? (vers 12 – 14) 
8. Wat was de uitkomst? (vers 15) 
9. Hoeveel keer wijzer waren deze mannen? ( vers 20) 
 

Gesprek:  
- Wel in Babel, maar niet van Babel zijn. 
- De geloofskeuze van Daniël en zijn vrienden. 
- Standvastigheid. 
- De waarde van joodse en christelijke namen. 
- De verleidingen in het buitenland. 
- Het uitkomen voor je geloof. 
- De vierde bede van het Onze Vader. 
- De gevaren van het eten en drinken in Babel en het geloof in God 
 
Zeg het maar: 
- Zou het gemakkelijk voor Daniël geweest zijn deze keuze te maken? 
- Hoe kan het dat Daniël toch standvastig bleef? 
- Word jij ook wel eens ergens mee geplaagd? Laat je het dan maar voor je 

vrienden?  
- Is het gemakkelijk om aan anderen te vertellen dat je naar de club komt? 
-  
Puzzelen maar 
 
Voor deze puzzel heb je de Bijbel nodig. Zoek Daniël 1 maar op. Je begint in vers 1 
te lezen. Daarin vind je het woord, dat bij nummer 1 ingevuld moet worden. 
Zo lees je het hele hoofdstuk door. 
Als je klaar bent, heb je negen woorden gevonden. Neem van elk woord een letter. 
Welke letter dat is, staat tussen haakjes. (2) betekent: de tweede letter. 
Heb je de negen letters naast elkaar opgeschreven? Dan lees je een bekende naam. 
Wie heeft deze naam gekregen? 
 
1. Kwam … (3), de koning van Babel, te Jeruzalem 
2. Te weten uit het koninklijk zaad en uit de … (6) 
3. Uit de kinderen van Juda: … (6), Hanánja, Mísaël en Azárja 
4. Daarom verzocht hij van den … (6) der kamerlingen 
5. Die ulieder … (1) en ulieder drank verordineerd heeft 
6. In deze zaak en hij beproefde hen tien … (2) 
7. Toen geschiedde het, dat … (4) de stukken hunner spijze 
8. Zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het … (1) 
9. In alle zaken van … (3) wijsheid, die de koning hun afvroeg 
 



LES 2:  DE DROOM 
 
 
Thema 

1. De onkunde en onmacht van de wereldse wijzen. 
2. De alwetendheid van God. 
3. De zekerheid van Daniël over de door God te geven uitleg. 

  
 Vindplaats 
Daniël 2  
  
 Kerntekst 
Daniël 2: 28: Maar er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart. 
  
 Aantekeningen bij de tekst 
Daniël 2 
vs. 2 de tovenaars enz.: vier titels voor mensen die er trots op zijn verborgen dingen te 

weten en de toekomst te kunnen voorspellen.  
 guichelaar: een soort tovenaar. 
vs. 5 indien gij de droom niet bekend maakt: als de wijzen beweren dat ze een droom 

kunnen uitleggen, moeten ze hem ook kunnen vertellen, denkt Nebukadnezar, want 
het een is net zo verborgen als het ander. 

vs. 8 dat gij de tijd uitkoopt: tijd rekt. 
vs. 9 ulieder vonnis is enerlei: u zult allen het doodvonnis ondergaan. 
 een verdicht woord: een verzinsel. 
 totdat de tijd verandere: er een keer komt in deze benauwde situatie. 
vs. 11 bij het vlees: bij mensen van vlees en bloed. 
vs. 13 de wijzen werden gedood: een aantal van hen. 
 men zocht ook Daniël: Daniël is er niet bij als de koning de wijzen bijeenroept, maar  

wordt wel onder hen gerekend. 
vs. 14 de overste van de trawanten: van de koninklijke lijfwacht. 
vs. 22 het licht woont bij Hem: voor God bestaat er geen duisternis, niets is voor Hem 

verborgen. 
vs. 24 breng de wijzen van Babel niet om: omdat zij de droom niet weten, kunnen zij toch 

niet omgebracht worden? 
vs. 28 in het laatste der dagen: in de toekomst en in het bijzonder de tijd vanaf Christus' 

komst tot aan de wederkomst. 
vs. 31 dit beeld was treffelijk: indrukwekkend. 
 deszelfs glans was uitnemend: het is een schitterend beeld. 
vs. 32 dijen: lenden. 
vs. 33 zijn schenkelen: zijn benen. 
vs. 35 de steen werd tot een grote berg: het Koninkrijk van Christus groeit op 

bovennatuurlijke wijze. 
vs. 37 een koning der koningen: de machtigste koning. 
vs. 39 de gehele aarde: een deel van de, toenmaals bekende, aarde. 
vs. 40 het vierde koninkrijk zal hard zijn: zal wreed zijn. 
vs. 41 dat zal een gedeeld koninkrijk zijn: innerlijk verdeeld. 
vs. 43 zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen: door politieke huwelijken, om de 

macht te vergroten. 
vs. 44 in de dagen van die koningen: keizer Augustus en Tiberius. 
vs. 45 dat uit die berg een steen zonder handen afgehouwen is: Christus is, zonder 

menselijk toedoen, door de Vader naar deze aarde gezonden. 



vs. 46 en aanbad Daniël: bijgelovig als hij is, ziet hij een soort god in Daniël. 
vs. 47 een God der goden: de allerhoogste God. Een belijdenis voor dat moment. 
vs. 49 Daniël bleef aan de poort des konings: aan het hof verbonden. 
  
 Verband met de belijdenisgeschriften 
  
Geloofsmoed De moed van de jonge Daniël is erg groot. Hij gaat er helemaal vanuit dat 
God hem de droom en zijn uitleg zal openbaren. Het is duidelijk dat dit behoort tot zijn 
profetische gave en dat wij ons deze gave niet mogen toekennen. 
 
Gebed (H.C. vraag en antwoord 117) 
Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt? 
Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God, Die Zich in zijn Woord ons geopenbaard 
heeft, om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen enz. 
Daniël en zijn vrienden bidden in vol vertrouwen tot God. Ze zijn er zeker van dat de Heere 
hen zal verhoren. 
 
Alwetendheid van God (N.B.G. artikel 13) 
Wij geloven dat die goede God, nadat …..........., maar ze naar Zijn heiligen wil alzo stiert 
en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie;........... 
Deze leer geeft ons een onuitsprekelijken troost, als wij door haar geleerd worden dat ons 
niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onzen hemelsen Vader, Die 
voor ons waakt met een Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn 
heerschappij..........geschieden. 
God weet alle dingen, uit het verleden, het heden en de toekomst. 
 
Koninkrijk van God (H.C. vraag en antwoord 123) 
Welke is de tweede bede? Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord 
en Uw Geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder 
Uw kerk; verstoor de werken van de duivelen en alle geweld dat zich tegen U verheft, 
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de 
volkomenheid van Uw Rijk kome, waarin Gij alles zult zijn in allen. 
Het Koninkrijk van God is de Kerk. Dat is een heel ander Koninkrijk dan de koninkrijken 
van deze wereld. 
 
Kerk (H.C. vraag en antwoord 54) 
Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk? Dat de Zone Gods uit het 
ganse menselijke geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door 
Zijn Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan 
het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt. 
Voor Christus' komst is 'de steen niet groot', is de kerk beperkt tot maar één volk, maar nu 
vinden we de kerk in de gehele wereld, is 'de steen een berg geworden'. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
  
Babel 
Babel was de hoofdstad van Babylonië in het zuiden van Mesopotamië. Het land was 
doorstroomd door twee grote rivieren, de Eufraat en de Tigris, die beide in zuidoostelijke 
richting stromen en uitlopen in de Perzische Golf. 
 
Uitleg van de droom 
In de droom van Nebukadnezar gaat het om vijf rijken: 



– het goud is het Babylonische rijk. 
– het zilver is het rijk van de Meden en Perzen. 
– het koper is het Macedonische rijk. 
– het ijzer, later ijzer en leem, is het Romeinse rijk. 
– de steen is het Rijk van God, dat eeuwig duurt. 
De steen ziet op de onaanzienlijkheid van het Rijk van Christus, naar aardse maatstaven 
gerekend. Maar deze steen vermaalt het beeld. Het koninkrijk van Christus overwint de 
koninkrijken van deze wereld. 
 
Babel 
Het gouden hoofd van het beeld is Babel, het machtigste rijk. 'Babel' wordt in de Bijbel de 
benaming van de goddeloze wereldmacht. Zie ook Openbaring 18. 
  
 Vertelsuggesties 
 
Thema 
Ook in het vreemde land moeten Daniël en zijn vrienden trouw blijven aan Gods wetten en 
aan Zijn dienst. Juist daar in het vreemde land laat God hun Zijn macht zien. God geeft 
verstand en inzicht aan Daniël om verborgenheden bekend te maken. Die Goddelijke 
macht en wijsheid dient tot bescherming van de heidense wijzen, die daardoor hun leven 
kunnen behouden. Nebukadnezar komt tot een zeker ontzag voor Israels God. 
Daniël behoudt de eer niet voor zichzelf, maar geeft die dadelijk aan God, omdat Hij hem 
Zijn wijsheid schonk. Het verhaal eindigt met eer voor God en heil voor de mensen. 
De voorspellingen zijn uitgekomen en zullen in vervulling gaan. De koninkrijken der wereld 
zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle 
eeuwigheid. (Openbaring 11: 15) 
 
Vertelschets 

1. Nebukadnezar droomt. 
2. De wijzen kunnen hem niet vertellen wat hij gedroomd heeft. 
3. De koning dreigt hen allemaal te doden. 
4. Daniël vraagt om uitstel van het vonnis. 
5. God geeft hem de droom en zijn uitleg op het gebed. 
6. Daniël dankt en looft God ervoor. 
7. Daniël vertelt de koning zijn droom en geeft uitleg. 
8. De koning stelt Daniël aan als stadhouder over Babel. 
9. Door Daniëls bemiddeling krijgen de vrienden hoge ambten. 
 

 Voor 4-8 jarigen 
Jullie weten al een heleboel, weet je hoe dat komt? Dat heb je geleerd, dat weet je van 
thuis en dat heb je op school geleerd. Maar grote mensen weten nog veel meer en toch 
weten ze niet alles. Er is er maar Eén die alles weet en dat is de Heere.  
In dit verhaal gaat het over hele knappe mannen, die niet alles weten. Eén van die 
mannen weet ook niet alles, maar hij gaat het aan de Heere vragen(bidden). Hij weet het  
zeker, De Heere weet alles. Zo kun je de vertelling beginnen.  
 
Voor 8-12 jarigen 
Droom je wel eens? Weet je dan 's morgens altijd nog wat je gedroomd hebt? Het gaat in 
dit verhaal ook over een man, die gedroomd had. Hij kon zich de droom 's morgens niet 
meer herinneren, maar hij wilde het toch weten. Bij deze kinderen kan wel wat dieper op 
het begrip alwetendheid worden ingegaan. Wij weten zaken door ervaring, wij hebben dat 
geleerd. De Heere weet alle dingen van eeuwigheid, Hij is de Alwetende God. Daniël weet 



dat zeker, hij twijfelt er niet aan. Hij gelooft dat. Vol eerbied smeekt hij met zijn drie 
vrienden om hulp. Op het gebed wil de Heere wonderen doen en uitkomst geven. Daniël 
vergeet niet om de Heere te danken en te loven voor deze verhoring van het gebed. Aan 
het eind van dit Bijbelhoofdstuk komt dat nog een keer duidelijk naar voren. Het gaat niet 
om de wijsheid van Daniël, maar om de eer en glorie van Israëls God. 
 
 Voor +12 jarigen 
Als je een aparte groep hebt voor +12 jarigen dan zou je kunnen starten met een korte 
gespreksronde over toekomstverwachtingen. Wie of wat raadpleeg je daarbij? Hoe denk je 
over dromen? Daarna ga je door middel van een Bijbelstudie na hoe of de situatie in Babel 
was. Er was een machtige koning met vragen over de toekomst, de astrologen, tovenaars 
en wijzen kunnen hem geen uitleg geven. Alleen de God van Daniël weet alle dingen over 
de toekomst. De namen en gedaanten van de wereldmachten veranderen wel. Het minder 
worden van de metalen waaruit het beeld bestaat, ziet op de vermindering van macht en 
aanzien van de rijken. De steen ziet op de onaanzienlijkheid van het Rijk van Christus, 
naar menselijke maatstaven gerekend. Maar deze steen vermaalt het beeld. Het Koninkrijk 
van Christus komt in de plaats van de koninkrijken van deze wereld. 
De droom gaat niet verder dan de komst van het Rijk van Christus in de gestalte van de 
christelijke kerk.  
 
 Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte uit Daniël 2 bijv. vs. 31 – 38 
Psalm 139: 1 – 4 
Lukas 2: 1 – 7 (tijdens de regering van keizer Augustus) 
 
 Liederen 
Ps. 66: 10 
Ps. 113: 2 
Getrouwe God, wil ons Uw gunst betonen(uit de bundel: Wat er in de Bijbel staat. Uitgave: 
Pro Musica, Veenendaal) 
  
 Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Welke kernbegrippen komen in deze vertelling aan de orde? Hoe zou je deze 
aan de kinderen uitleggen? 

-  Welke overeenkomsten en verschillen merk je op voor de jeugd van toen en van 
nu. Daniël en zijn vrienden waren waarschijnlijk een jaar of 18. Er was geen 
controle van hun ouders, ze konden hen ook niet om raad vragen. 

-  De Heere spreekt in een nachtgezicht tot Daniël. Noem nog andere 
bijbelgedeelten waarin de Heere in een nachtgezicht/droom spreekt. Is er 
verschil tussen een nachtgezicht en een droom? 

- Overleg met elkaar welk gedeelte uit dit hoofdstuk aan de 4– 8 jarigen verteld 
wordt. Waar ligt het accent bij de 8- 12 jarigen? Vertel aan de +12 groep hoe de 
Heere Zich nu bekend maakt. 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Wat had de koning gedroomd (vs. 31- 35)?  
2. Wat betekende het beeld (vs. 36- 43)? 
3. Wat betekende de steen (vs. 44- 45)? 
4. En wat erkende Nebukadnezar van God (vs. 47)? 



5. Wat deed hij met Daniël en zijn vrienden (vs. 48- 49)? 
 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Zou het gemakkelijk zijn geweest voor Daniël en zijn drie vrienden aan het hof van 
Nebukadnezar? Waarom denk je van niet/wel? 

2. Daniël en zijn vrienden vielen wel op. Hoe kwam dat, wat was de reden daarvoor?  
Zou je ook opvallen als je naar de club gaat? 

3. Wie was voor Daniël en zijn vrienden het belangrijkste in hun leven? 
4. Zoek nog eens dingen op in dit hoofdstuk waaraan te merken is, dat Daniël de 

Heere dient. 
 



LES 3  HET GOUDEN BEELD EN DE VURIGE OVEN 
 
 
Thema 
Onze God is machtig ons te verlossen. 
 
 Vindplaats 
Daniël 3 
  
 Kerntekst 
Daniël 3 :17 Onze God, Die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het 
brandende vuur, en Hij zal ons uit uw hand, o koning verlossen. 
  
 Aantekeningen bij de tekst 
vs. 1 een beeld van goud: met goud overtrokken. 
vs. 2 de stadhouders enz.: allen zijn hoge bestuurders. 
vs. 4 volken, natiën en tongen: vertegenwoordigers van de diverse volken. 
vs. 5 vedel: luit. 
 psalteren: harp. 
 het geluid van het akkoordgezang: de doedelzak. 
 en aanbidden het gouden beeld: ter ere van de goden van Babel, met name 

Bel. Maar het beeld getuigt ook van de eerzucht van Nebukadnezar. 
vs. 8 die de Joden openlijk beschuldigen: de drie joodse regeerders. Het lijkt erop 

dat de Chaldeeën gedreven worden door afgunst, omdat deze vreemdelingen 
zulke hoge posities hebben gekregen. 

vs. 16  Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden: het heeft geen zin 
daarover te discussiëren: uw besluit staat vast, het onze ook. 

vs. 17 Zal het zo zijn: als wij de oven in moeten. 
vs. 19 de gedaante van zijn aangezicht veranderde: zijn gelaatsuitdrukking is 

vertrokken van woede. 
 zevenmaal meer heet: zo heet mogelijk. 
vs. 25 los wandelende in het midden van het vuur: de HEERE heeft het vuur gebruikt 

om de boeien los te maken. 
 de gedaante is gelijk van een zoon der goden: hij ziet er opvallend uit. 
 zoon der goden: een gebruikelijke naam voor een engel. 
  
 Verband met de belijdenisgeschriften 
  
Beeldendienst (H.C. vraag en antwoord 92 en 97) 
Hoe luidt het tweede gebod? 
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven 
in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in 
de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want 
Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek 
aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten, en doe 
barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en mijn geboden 
onderhouden. 
Mag men dan ganselijk geen beelden maken? 



God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het 
dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God, hun beeltenis te maken en te 
hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen. 
 
Nedergedaald ter helle (H.C. vraag en antwoord 44) 
Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle? 
Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat 
mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, 
verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in zijn ganse lijden (maar inzonderheid 
aan het kruis) gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
  
Sadrach, Mesach en Abed-nego 
De jongens Hanánja, Misaël en Azárja werden evenals Daniël rond hun 15e jaar met 
de eerste wegvoering in 605 v.C. weggevoerd naar Babel. 
 
Het dal van Dura 
Dura betekent muur, omwalling, kasteel. Het is een vallei in het landschap Babel. 
 
Het beeld 
Een beeld met goud overtrokken. Zestig ellen hoog en zes ellen breed. Een el is 50 
cm. Dus 30 meter hoog en 3 meter breed. (hoogte van 30 meter is vergelijkbaar met 
een flatgebouw van 10 verdiepingen) 
 
 Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
In de geschiedenis van de verlossing uit de vurige oven blijkt de macht van God. 
Niet het rijk van Babel, niet de macht van de wereld, maar het Rijk van God zal 
overwinnen en daarin zal de beloofde Christus Koning zijn. 
 
Thema 
Onze God is machtig ons te verlossen. 
 
Vertelschets 

1. Koning Nebukadnezar laat een gouden beeld oprichten. 
2. Alle bestuurders moeten komen om het beeld te aanbidden. 
3. Wie weigert zal in de brandende oven gegooid worden. 
4. Sadrach, Mesach en Abed-nego knielen niet voor het beeld. 
5. Ze worden aangeklaagd, maar volharden in hun weigering. 
6. De mannen die hen in de oven werpen, verbranden door de hitte. 
7. De koning ziet tot zijn schrik vier mannen in de oven lopen. 
8. Hij beveelt Sadrach, Mesach en Abed-nego eruit te komen. 
9. Er is geen haar van de mannen geschroeid. 
10. Nebukadnezar erkent de almacht van God. 

 



  
 Voor 4-8 jarigen 
Zou jij ook wel eens op visite willen bij de koningin? Met je mooiste kleren aan naar 
het paleis en daar met haar praten. Als ze jou dan zal vragen om haar een hand te 
geven en je naam te zeggen dan doe je dat natuurlijk heel keurig en beleefd. 
Natuurlijk, want wat de koningin zegt dat moet je doen. Zij is heel belangrijk.  
Nog veel belangrijker en machtiger is de Heere God. Alle mensen, jij en ik, zelfs de 
koningen en koninginnen van de hele wereld, moeten naar Hem luisteren en doen 
wat Hij zegt. De Bijbel is het boek van God. Daarin staat een verhaal over drie 
vrienden en een koning. Luister…. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Stel een aantal vragen, zoals: 
Wie heeft de meeste macht op school? 
Wie is de machtigste persoon van Nederland? 
Wie heeft de meeste macht in de wereld? 
Wie is almachtig? 
In de Bijbel staan veel verhalen over de almachtige Heere God. Luister naar een echt 
gebeurd verhaal….  
 
 Voor +12 jarigen 
Wie is jouw idool? Wie is jouw held? Waarom? Vanwege zijn sportprestaties, haar 
knappe verschijning, kan ze goed zingen of is hij supersterk? Dan heb je misschien 
een poster van hem of haar op je kamer hangen of staat je agenda vol met plaatjes 
van jouw idool. 
In steden en dorpen zie je vaak beelden van mensen die in de geschiedenis 
belangrijk zijn geweest. Ze hebben bijvoorbeeld in de oorlog meegevochten of ze 
hebben het land geregeerd. Als dank voor wat zij hebben gedaan is er een beeld 
gemaakt. Op die manier krijgen ze eer van hun werk en prestaties. Hoe belangrijker 
de persoon, hoe groter het beeld. 
Denk je eens in dat jouw idool of held een beeld krijgt van 30 meter hoog en 3 meter 
breed. Zo hoog als een flatgebouw van 10 verdiepingen! Niet voor te stellen. 
Toch is er in de wereldgeschiedenis een koning geweest, Nebukadnezar, die zo’n 
groot beeld liet bouwen, overtrokken met goud. Ter ere van de goden van Babel en 
om zijn eigen macht te laten zien. Maar op een wonderlijke manier laat God zien Wie 
de macht heeft in de hemel en op de aarde.  
Lees met elkaar een aantal verzen uit Daniël 3 en leg de inhoud uit. 
Doe de verwerking. 
  
 Om met de kinderen te lezen  
Selectie van verzen uit Daniël 3. Bijvoorbeeld de verzen: 1, 5, 6, 12, 19, 21, 25, 28 
en 30.  
 
 Liederen 
Ps. 21: 8 en 9 
Ps. 68: 10 
Tien Geboden: 3 
Themalied: Daniël en zijn vrienden 



  
 Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Welk beeld / welke eigenschap van God wil je vanuit Daniël 3 overbrengen 
aan de kinderen? Hoe zou je dat doen? 

-  Sadrach, Mesach en Abed-nego werden door God verlost. Is er een lijn te 
trekken vanuit deze geschiedenis naar de toepassing dat ook wij moeten 
verlost worden van onze boze natuur? Zo ja, hoe maak je dat duidelijk aan 
kinderen? 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Welke koning maakte een beeld van goud? (Daniël 3 vs. 1)  
2. Wat moesten de mensen doen als ze muziek hoorden? (Daniël 3 vs. 5) 
3. Wat zou er gebeuren met de mensen die niet gehoorzamen? (Daniël 3 vs. 6) 
4. Welke namen hebben de drie Joodse mannen? (Daniël 3 vs. 12) 
5. Hoeveel heter moet de oven worden gestookt? (Daniël 3 vs. 19) 
6. Hoe zag de vierde man eruit? (Daniël 3 vs. 25) 
7. Door Wie zijn de drie mannen uit de oven verlost? (Daniël 3 vs. 28) 

 
Puzzelen maar 
Plaats de gebeurtenissen in de juiste volgorde: 
 

A. De koning ziet vier mannen in de oven. 
 

B. De koning roept de drie vrienden uit het vuur. 
 

C. Het gouden beeld wordt opgericht in het dal van Dura. 
 

D. Nebukadnezar zegt: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego. 
 

E. Koning Nebukadnezar maakt een beeld van goud. 
 

F. De oven wordt zeven keer heter gemaakt. 
 

G. Sadrach, Mesach en Abed-nego bidden niet voor het beeld. 
 
1…………    5………… 
 
2…………    6………… 
 
3…………    7………… 
 
4………… 
 
Zeg het maar 

1. Waarom knielen de drie vrienden niet voor het beeld? 
2. God is almachtig. Wat betekent dat? Noem nog andere eigenschappen van de 

Heere God. 



LES 4: KONING BELSAZAR 
 
 
Thema 
        1. De openbare bespotting van de God van Israël 
        2. De verlammende schrik van Belsazar voor de hand van God 
        3. De ontraadseling van het schrift door Daniël 
        4. Het einde van het koningschap van Belsazar en van het rijk van Babel 
 
Vindplaats 
Daniël 5 
 
Kerntekst 
Daniël 5: 23: Gij hebt u verheven tegen de HEERE des hemels, (…); dien God, in 
Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Daniël 1 
vs. 1 Belsazar: de zoon van koning Nabonidus, de schoonzoon van Nebukadnezar. 
 geweldigen: machthebbers 
 hij dronk wijn voor die duizend: in hun bijzijn. Gewoonlijk gebruikte de koning 

de maaltijd alleen. 
vs. 2 vaten: drinkvaten 
vs. 2 zijn vrouwen en zijn bijwijven: die, tegen de heersende zede in, bij dit 

drinkgelag aanwezig zijn 
vs. 4 zij dronken den wijn, en prezen de goden: door ter ere van hun goden uit de 

aan God gewijde vaten te drinken bespotten en tarten ze de God van Israël.  
vs. 6 toen veranderde zich de glans van de koning: zijn gelaat wordt krijtwit. 
 de banden zijner lendenen werden los: al zijn kracht begeeft hem. 
 zijn knieën stieten tegen elkander aan: hij trilt over zijn hele lichaam. 
vs. 7 met purper gekleed: het paarsrode purper is de koninklijke kleur. 
 hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn: naast de koning en zijn zoon, de 

onderkoning. 
vs. 10 de koningin: de moeder van Belsazar, een dochter van Nebukadnezar. 
vs. 11 er is een man in uw koninkrijk: het gebeurde staat haar nog levendig voor 

ogen. Ze heeft een onbeperkt vertrouwen in Daniël. 
 in wie de geest van de heilige goden is: 
 in de dagen van uw vader: uw grootvader. 
vs. 12  die knopen ontbindt: onoplosbaar schijnende problemen oplost. 
 Daniël: die al meer dan 80 jaar is. 
vs. 22  gij hebt u niet vernederd: u hebt niets geleerd van het oordeel dat uw 

grootvader getroffen heeft, maar u schuldig gemaakt aan een verschrikkelijke 
ontering van God. 

vs. 23 in Wiens hand uw adem is: Die over uw leven beschikt.  
 bij Wien al uw paden zijn: zonder Wie gij niets kunt beginnen 
vs. 25 MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN: geteld, geteld, gewogen, verdeeld.  
 MENE, MENE: de herhaling onderstreept dat de dagen van koning Belsazar 

voorgoed geteld zijn.  
 TEKEL: de zondemaat van Belsazar is vol. 
 UPHARSIN: zijn koninkrijk wordt verdeeld onder de Meden en de Perzen. 



vs. 30 In diezelfde nacht werd Belsazar gedood: Babel wordt al meer dan een jaar 
belegerd door de Meden en de Perzen. Belsazar is er zo van overtuigd dat de 
stad niet ingenomen kan worden, dat hij met een gerust hart feest viert. In 
deze nacht neemt Cyrus (in de Bijbel Kores genoemd) Babel in en stelt hij 
Darius aan als onderkoning van Babel. 

 
Verband met de belijdenisgeschriften / geloofsleer 
 
Drankmisbruik 
Er is niets wat zo snel leidt tot spotten met God en met al wat heilig is, als 
drankmisbruik. Daarom zegt Salomo: De wijn is een spotter (Spreuken 20: 1). Als 
ons verstand door de drank beneveld wordt, krijgt de duivel vrij spel over ons. De 
werking van de Heilige Geest en de werking van drank sluiten elkaar uit. Wordt niet 
dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest. (Efeze 5: 18) 
 
Spot 
Spotten met God, met Zijn volk, met Zijn Woord, met Zijn geboden en met Zijn dienst 
is het ergste waartoe een mens kan komen. De spot is het scherpste wapen dat er is. 
Salomo zegt: Een spotter is de mens een gruwel. De spotters zal Hij bespotten. 
Het is voorzegd, dat er in het laatste der dagen vele spotters zullen zijn (2 Petr. 3: 3) 
 
Gaven van God 
In Daniël 5: 18 staat: De allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het 
koninkrijk, en grootheid, en eer, en heerlijkheid gegeven. Alle macht, grootheid, 
heerlijkheid, eer en aanzien, al wat de mens is en heeft, zijn gaven van God, Die dat 
geeft aan wie Hij wil. Want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in 
der eeuwigheid (Heidelbergse Catechismus vraag 128). 
  
Geen verontschuldiging 
Daniël beschuldigt Belsazar dat hij zich niet voor God heeft vernederd, hoewel hij 
wist van de vernedering van zijn even hoogmoedige grootvader Nebukadnezar. Het 
is de mens eigen zich met een beroep op zijn onwetendheid te verontschuldigen voor 
zijn misdaden. Maar als we de wil van God weten en er niet naar handelen, kunnen 
we geen enkele verontschuldiging meer inbrengen. Want zo wij willens zondigen, 
nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer 
meer over voor de zonden; maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel, en 
hitte van het vuur, dat de tegenstanders zal verslinden (Hebr. 10: 26, 27). 
 
Regeringsduur 
God heeft voor elke koning de regeringsperiode vastgesteld. Jeremía zegt in het 27e 
hoofdstuk, vers 6 en 7:  Ik heb al deze landen gegeven in de hand van 
Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn knecht; zelfs ook het gedierte des velds 
heb Ik hem gegeven, om hem te dienen. En alle volken zullen hem, zijn zoon, en zijn 
zoons zoon dienen, totdat ook de tijd van zijn eigen land kome; dan zullen zich 
machtige volken en grote koningen van hem doen dienen.  
 
Levensduur 
God heeft ook voor elk mens de duur van zijn levensdagen vastgesteld. We vinden 
dat o.a. in Job 14: 5 verwoord: Dewijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner 
maanden bij u is, en Gij zijn bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal.  



Ook als we zelf, moedwillig of roekeloos, ons leven verkorten, is dat door God 
bepaald.   
 
Zondemaat 
Tegen elk mens, elk volk en de hele wereld zegt de HEERE: Tot hiertoe en niet 
verder. Dan is het geduld van God op. Dan is de maat van de zonden vol en wordt 
het oordeel niet langer meer uitgesteld (Gen. 15: 16, Matth. 23: 32). 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Koning Belsazar 
Belsazars vader, Nabonidus, had zijn handen vol aan de oorlog tegen de vijanden 
aan de grenzen van zijn rijk, in de Arabische woestijn. Het bestuur over het land liet 
hij over aan zijn zoon, die in Babel resideerde en als koning aangesproken werd. Zelf 
hield hij zich meer bezig met het opgraven en herbouwen van tempels. Lange tijd 
vertoefde hij in Arabië, terwijl zijn zoon, kroonprins Belsazar, zijn plaatsvervanger 
was.  
De naam Belsazar betekent: “Bel, bescherm de koning”. Bel is de Babylonische 
naam voor Baäl en betekent: heer. Met dat woord werd de god van Babel bedoeld. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Mogelijk kun je bedenken, dat spotten met iemand behoorlijk uit de hand kan lopen. 
In onze tijd noemen we dat treiteren en pesten. Soms overkomt de spotter of degene 
die voortdurend aan het plagen is plotseling iets heel ernstigs. De gevolgen zijn 
daarna verschillend: óf het spotten wordt erger óf men schrikt zich wezenloos.  
God laat ook niet met Zich spotten! Misschien merk je het niet direct. De Heere stelt 
Zijn oordeel wel eens uit, maar eens komt toch de straf.  
 
Vertelschets 
1. Belsazar houdt een grote maaltijd. 
2. Hij stelt voor wijn uit de tempelvaten van Israël te drinken.  
3. Ze brengen daarbij heildronken uit op hun goden. 
4. Plotseling verschijnt er een schrijvende hand. 
5. De koning schrikt geweldig. 
6. Niemand kan het geschrevene ontcijferen. 
7. Op aanraden van de koningin wordt Daniël erbij geroepen. 
8. Na Belsazar beschuldigd te hebben legt Daniël het schrift uit. 
9. Daniël wordt uitgeroepen tot derde heerser in het rijk. 
10. In dezelfde nacht wordt Belsazar gedood. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Inleiding: 
Misschien ben je wel eens op een feestje geweest en gebeurde er iets waardoor het 
ineens erg verdrietig werd. Dat komt bij jullie voor, maar dat komt ook bij grote 
mensen voor. En zeker als ze dingen doen die niet goed, die zondig zijn. Luister 
maar. 
- Het drinkgelag 
- De bespotting van God 



- De hand 
- De angst van de koning 
- De onkunde van de waarzeggers 
- De herinnering aan Daniël 
- De afgewezen beloning 
- Het verwijt aan de koning 
- Het einde van Belsazar voorzegd 
- De verering van Daniël 
- De dood van de koning 
 
Voor 8-12 jarigen 
Inleiding: 
Sommige dingen lijken mooi, maar zijn helemaal niet fijn. Iemand uitschelden, plagen 
of treiteren  bij voorbeeld. Wat doet dat een ander veel verdriet! Daar kan je ook voor 
gestraft worden. 
Spotten met God lijkt soms stoer, maar de gevolgen zijn bitter. 
 
Voor +12 jarigen 
Inleiding: 
Van ons wordt gevraagd elkaar te respecteren. We moeten naar elkaar luisteren en 
proberen te begrijpen wat de ander bedoelt. Zeker mogen we niet met elkaar 
spotten. 
De Heere wil niet dat met Hem gespot wordt. Hij wil niet gekrenkt en vernederd 
worden. Ook niet door zo’n heidense koning al is hij nog zo machtig. 
 
- Het grote feestmaal 
- De ontheiliging van God 
- Het eren van hun goden 
- De schrijvende hand 
- De ontreddering van de koning 
- De beloning voor de uitleg 
- De geruststelling van de koningin 
- De beschuldiging door Daniël 
- Het voorbeeld van Nebukadnezar 
- De afgoden in plaats van God verheerlijkt 
- Het doodvonnis 
- Koninklijke eer voor Daniël 
 
Om met de (oudere) kinderen te lezen 
Daniël 5 : 3 – 6 :  blij en ontnuchterd 
Daniël 5 : 25 – 28 : de waarheid 
Psalm 141 : 3 -4:  bewaard voor het kwade 
 
Liederen 
Ps. 4:4 Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd gegeven 
Ps. 16:1 Bewaar mij toch, o alvermogend God! 
Ps. 90:8 Uw gunst sterkt meer dan d’ uitgezochtste spijzen 
Ps. 90:9 Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken 
Ps. 104:7 ’t Is God, Wiens hand den bergen water schenkt 
Ps. 104:8 God geeft den wijn, tot vreugd voor ’t hart bereid 



Ps. 141:4 Neig nooit mijn hart tot kwade zaken 
Ps. 141:9 Doch op U zien mijn schreiend’ ogen 
Ps. 141:10 Bewaar mij voor ’t geweld der strikken 
Ps. 145:5 Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

1. Bedenk voor allochtone kinderen, dat het heel erg is als er met hun godsdienst 
wordt gespot. Dat veroorzaakt altijd een bepaald negatief gevoel. Bespreek 
dat gevoel eens. Wat zou dat kunnen oproepen? 

2. Uitbundig feesten bestaat meestal uit veel drinken. En drank verlegt je 
grenzen. Dan is spotten ook veel laagdrempeliger geworden. 

3. Respecteren van de ander, de andere cultuur, de andere (af)god is wel 
mogelijk, maar het komt wel onder spanning te staan als je het afzet tegen de 
uniciteit van het christendom. 

4. God houdt Zich aan Zijn Woord en belofte. Dat geldt zowel in de genade als in 
het bestraffen. 

 
Lezen: 
Jeremia 25: 1-14 De vergelding voor Babel 
Jeremia 50  Profetie over de inneming van Babel 
Jeremia 51  De verwoesting van Babel voorzegd 
Lukas 12: 35-48 Tegen beter weten in zondigen 
 
 
Verwerking +12  
 
De Bijbel erbij  

1. Welke goden prezen de koning en zijn geweldigen? (vers 4) 
2. Waaruit blijkt de schrik van Belsazar? (vers 6) 
3. Wat konden de sterrenkijkers, Chaldeeën en waarzeggers, al die wijze 

mannen, niet? (vers 8) 
4. Waarom werd Daniël geroepen? (vers 12) 
5. Wat zou de koning doen als Daniël de uitlegging kon geven? (vers 16) 
6. Wilde Daniël dat wel? (vers 15) 
7. Wat had Belsazar niet gedaan? (vers 22) 
8. Wat was het gevolg? (vers 24) 
9. Wat gebeurde met Daniël? (ver 29) 
10. Wat gebeurde met Belsazar? (vers 30) 

 
Gesprek:  
- Gevolgen van drankmisbruik 
- Spotten met heilige dingen 
- Onze levensroeping 
- Het willens en wetens zondigen 
- Het getal van onze levensdagen 
- De vastgestelde maat van onze zonden 
 
Puzzelen maar 
 



Een woordzoeker 
 
In Daniël 5 staan alle woorden, die je moet invullen. Je begint te lezen bij vers 1. Zo 
ga je door tot en met vers 22. Als je alle woorden hebt gevonden, zoek je ze op in het 
figuur. Ze staan van links naar rechts en van rechts naar links. Ook van boven naar 
onder en van onder naar boven. Heb je alle woorden doorgestreept? Dan blijven er 
14 letters over. Van links naar rechts kun je die lezen. Er komt een stukje van een 
tekst uit. Je vindt die tekst in Daniël 5 vers 12-14. 
 
1. De koning … maakte een groten maaltijd 
2. Gouden vaten, die men uit den … van het huis Gods 
3. Kwamen er … van eens mensen hand voort 
4. Die zal met … gekleed worden, met een gouden keten 
5. Zijn … werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen  
6. In uw koninkrijk, in wien de … der heiligen goden is 
7. Laat nu … geroepen worden, die zal de uitlegging 
8. Dat gij uitleggingen kunt geven en … ontbinden 
9. Maar toen zich zijn … verhief en zijn geest verstijfd 
10. Alhoewel gij dit alles … geweten hebt 
 
 
b e l s a z a r 

 
 
 
 



LES 5 Daniël in de leeuwenkuil 
 

  Les 5 Daniël in de leeuwenkuil - blad 1 

Thema 
Daniël blijft God dienen en wordt 
wonderlijk bewaard in de leeuwen- 
kuil. 
 
 Vindplaats 
Daniël 6 
 
 Kerntekst 
Daniël 6:12 En zij vonden Daniël 
biddende en smekende voor zijn 
God. 
 
 Aantekeningen bij de tekst 
Daniël 6 
Vs. 1: de Meder: in onderscheid met 
Darius, de Pers. 
Vs. 3: opdat de koning geen schade 
leed: boven de 120 stadhouders, was 
een triumviraat gesteld. Dat 
betekent: drie vorsten die de 
staatsinkomsten moesten incasseren 
en beheren.  
Vs. 4: toen overtrof deze Daniël die 
vorsten: in wijsheid, inzicht, beleid 
en eerlijkheid.  
Vs. 5: toen zochten de vorsten 
gelegenheid te vinden: een 
aanleiding voor een aanklacht tegen 
Daniël.  
Vs. 6: in de wet van zijn God: Daniël 
hield vast aan de belijdenis van zijn 
geloof. Er was geen wet die gebood 
dezelfde religie te hebben als de 
koning. Daniël diende de koning tot 
aan het altaar; offeren voor een 
afgod kon hij niet. Wellicht was dit 
iets om hem mee te vangen. 
Vs. 8: ordonnantie: besluit 
Kuil der leeuwen: een grot met een 
kleine, afsluitbare opening aan de 
bovenzijde, waardoor de slachtoffers 
gegooid worden. 
Vs. 10: Daarom tekende de koning dat 
gebod: de nietsvermoedende koning 
is zeer gevleid door dit verzoek, 
waardoor hij nog boven de goden 
verheven wordt. Wat een bewijs van 
onderdanigheid van zijn vorsten. Het 
is een buitengewoon goddeloze wet, 
want alle godsdienst, waarvan het 

gebed de hoofdzaak is, wordt 
verboden. 
Vs. 11: en deed belijdenis voor zijn 
God: hij looft en dankt de Heere. Nu 
had hij nog beter de gelegenheid om 
God voor de mensen te eren. 
Vs. 12: biddende en smekende voor 
zijn God: om hulp in deze nood. 
Vs. 13: het is een vaste rede: de zaak 
is vastbesloten. 
Vs. 14: Daniël heeft op u geen acht 
gesteld: hij bekommert zich niet om 
u. Ze beschrijven Daniël op een wijze 
die de koning moet verbitteren. 
Vs. 15: was hij zeer bedroefd: hij 
begrijpt dat hij in een valstrik 
gelopen is en dat het alleen om de 
ondergang van Daniël te doen is. Hij 
probeert er ook alles aan te doen om 
Daniël daarvan te verlossen, maar 
tevergeefs. 
Vs. 18: er werd een steen gebracht: 
ze merken dat de leeuwen Daniël 
niets doen. Normaal gesproken zou 
hij al verslonden moeten zijn. 
En de koning verzegelde dezelve: 
zodat hij er nooit meer levend uit zal 
komen. 
Vs. 19: en overnachtte nuchteren: hij 
kan van droefheid niet eten en 
drinken, hij kon het zichzelf ook niet 
vergeven wat hij Daniël had 
aangedaan. 
Geen vreugdespel: geen ontspan- 
nende muziek of ander vermaak. 
Vs. 21: riep hij tot Daniël: de koning 
heeft de hoop niet opgegeven dat 
God Daniël heeft beschermd. 
Vs. 23: omdat voor Hem onschuld in 
mij gevonden is: God wil hem in het 
openbaar vrijspreken van het 
overtreden van de wet van de 
koning, omdat Gods wet boven de 
wet van de koning staat. 
Ook heb ik tegen u, o koning! Geen 
misdaad begaan: ik heb u altijd 
geëerd en trouw gediend. 
 
 



LES 5 Daniël in de leeuwenkuil 
 

  Les 5 Daniël in de leeuwenkuil - blad 2 

 Verband met de 
belijdenisgeschriften 

Rein geweten 
Op Daniël valt niets aan te merken. 
Zo hoort het ook in ons leven te zijn. 
We moeten proberen een rein 
geweten te hebben voor de Heere in 
ons leven en ons werk zo gewillig en 
getrouw moge bedienen en 
uitvoeren, als de engelen in de hemel 
doen. (HC vr. 124) 
 
Geloofsbeproeving 
God beproeft al Zijn kinderen. Alleen 
in de beproeving komt openbaar of 
ons geloof echt is of niet. Hoewel 
Daniël zijn leven lang de Heere met 
heel zijn hart gediend heeft, komt er 
op zijn oude dag toch nog een zware 
beproeving. En wat doet Daniël? Hij 
probeert er niet onderuit te komen, 
hij uit geen beschuldigingen, maar 
hij doet zoals altijd: hij gaat tot God 
en legt het de Heere voor. 
 
Gebedstijden 
Het was de gewoonte van Daniël om 
drie vaste gebedstijden te hebben. 
Het is een hele goede gewoonte om 
vaste gebedstijden te hebben, van 
onszelf zijn we veel te zorgeloos en 
vergeetachtig. We moeten eerst 
bidden en dan werken. Als we niet 
gewend zijn in tijden van voorspoed 
te bidden, zal het ook in tijden van 
tegenspoed niet gaan. 
 
Schuld 
Daniël bedoelt niet te zeggen dat hij 
geen schuld heeft tegenover God, 
want wij maken ook de schuld nog 
dagelijks meerder. (HC vr. 13)  
Daarom moeten we ook elke dag 
bidden: Vergeef ons onze schulden 
(onze Vader). 
 
Vertelsuggesties 
Algemeen: 
In deze geschiedenis komen 
verschillende eigenschappen van God 
naar voren. Gods almacht is heel 

duidelijk te zien in de bewaring van 
Daniël in de leeuwenkuil. Maar ook 
Gods wijsheid. Door de hele 
geschiedenis heen kun je zien dat 
God in Zijn grote wijsheid alles 
bestuurt en daar worden ook de 
jaloerse stadhouders voor gebruikt. 
Uiteindelijk krijgt de Heere alle eer 
en daar gaat het  om! 
 
Thema: 
Daniël blijft God dienen en wordt 
wonderlijk bewaard in de leeuwen- 
kuil. 
 
Vertelschets: 
1. Darius stelt Daniël aan over 

120 stadhouders. 
2. Hij wil Daniël zelfs over het 

hele rijk aanstellen. 
3. Dat roept afgunst op bij de 

vorsten. 
4. Ze spannen een valstrik voor 

de koning, waar hij inloopt. 
5. Niemand mag dertig dagen 

lang enig god of mens een 
verzoek doen. 

6. Ze betrappen Daniël, die zoals 
gewoonlijk bidt tot God. 

7. De vorsten dwingen de koning 
Daniël voor de leeuwen te 
werpen. 

8. De koning is bedroefd en kan 
niet slapen. 

9. De volgende dag blijkt Daniël 
nog in leven te zijn. 

10. Darius laat de beschuldigers 
van Daniël dezelfde straf 
ondergaan. 

11. Hij beveelt dat allen de God 
van Daniël moeten eren. 

 
Voor 4-8 jarigen: 
Voor de jonge kinderen zal deze 
geschiedenis erg tot de verbeelding 
spreken. Vooral de leeuwenkuil waar 
Daniël ingegooid wordt en later ook 
zijn beschuldigers. Het is vooral 
belangrijk om in dit verhaal Gods 
almacht te laten zien in deze 
wonderlijke redding.  



LES 5 Daniël in de leeuwenkuil 
 

  Les 5 Daniël in de leeuwenkuil - blad 3 

De historische feiten en hoe het 
systeem werkte van stadhouders en 
vorsten is voor deze kinderen niet 
interessant. In de geschiedenis zelf 
zit al genoeg informatie. 
 
Daniël is al een oude man geworden 
en nog steeds woont hij in Babel. Hij 
doet daar heel belangrijk werk: hij 
helpt de koning. Koning Darius heeft 
het zo druk met al het werk, dat drie 
mannen hem mogen helpen. Dat zijn 
de ministers. Daniël is de 
belangrijkste minister (net als bij ons 
de minister-president). Maar ook de 
ministers kunnen niet al het werk 
alleen doen, daarom worden zij weer 
geholpen door de stadhouders. 
De stadhouders zijn jaloers. Jaloers 
op Daniël. (Hier kun je het woord 
jaloers even bespreken.) 
 
In dit kleine stukje zitten misschien 
al verschillende dingen die ze niet 
begrijpen, maar toch is het goed om 
het te vertellen en daarna weer 
verder te gaan met de kern van het 
verhaal. 
Vertel zo eenvoudig mogelijk het 
verhaal volgens de vertelschets. Sta 
vooral stil bij het bidden tot God en 
de uitkomst daarvan die de Heere 
laat zien in de wonderlijke bewaring. 
 
Voor 8-12 jarigen: 
Voor deze leeftijd is het ook 
belangrijk om zo eenvoudig mogelijk 
te vertellen. Toch kun je iets langer 
stil staan bij het bidden van Daniël 
en daar een kort gesprekje over 
hebben. Ook het aspect: jaloezie, is 
misschien wel heel herkenbaar. 
Daniël in de leeuwenkuil is niet 
zomaar een verhaaltje, maar God is 
echt zo machtig! Vaak denken ze dat 
bidden niet helpt, omdat er niet 
direct of voor hun niet heel duidelijk 
een oplossing komt. Maar juist als 
wij het niet verwachten, wil God iets 
laten zien van Zijn macht en komt 
Hij aan Zijn eer! 

 
Voor +12 jarigen: 
We verwachten vaak van deze 
tieners dat ze al heel veel weten. 
Toch blijkt elke keer weer dat we 
heel eenvoudig af moeten dalen en 
dat we dan nog te veel dingen mee 
willen geven. 
Het werkt bij tieners altijd wel goed 
om te beginnen met iets ‘pakkends’. 
Iets wat voor hun heel dichtbij komt, 
uit hun dagelijks leven.  
 
Schrijf de woorden: jaloers, eerlijk, 
bidden en verhoring eens op. Laat ze 
er zelf dingen omheen schrijven, die 
in hen opkomen. Laat ze ook hun 
eigen verhaal daarbij vertellen en 
neem ze zeker serieus (ook al was 
het soms niet helemaal wat je 
bedoelde). 
 
Je hebt nu zeker de aandacht, als je 
dit vlot laat verlopen! Je kunt nu 
beginnen met het verhaal. 
Volg de vertelschets, en maak 
tussendoor ook de toepassing naar 
hun leven, dat houdt ze scherp en ze 
worden er ook bij betrokken. 
 
Om met de kinderen te lezen 
Daniël 6 (of een aantal verzen)  
Hebreeën 11:33 
 
Liederen 
Psalm 9:18 
Psalm 27:2 
Psalm 42:5 
Daniël (Hanna Lam) 
 
 Suggesties voor de 
voorbereiding met de 
medewerkers 

- Hoe ga je in je eigen leven om met 
jaloezie? Komt het bij ons allemaal 
niet voor? 

- Kennen wij een gebedsleven? 
Kunnen we aan de kinderen iets 
daarvan vertellen (om ze op de 
goede manier jaloers te maken)? 
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  Les 5 Daniël in de leeuwenkuil - blad 4 

- Hoe gaan we dit verhaal aan de 
kinderen vertellen, zonder dat het 
teveel op een ‘sprookjesverhaal’ gaat 
lijken? 
 
Verwerking +12 
De Bijbel er bij: 
1. Waarom werden er drie vorsten 

aangewezen boven de 
stadhouders? (vers 3) 

2. Wat gingen ze gebruiken om toch 
iets verkeerds van Daniël te 
zeggen? (vers 6) 

3. Wat deed Daniël, zodra hij hoorde 
dat de wet getekend was? (vers 
11) 

4. Wie had de muil van de leeuw 
gesloten, zodat er niets met Daniël 
gebeurd was? (vers 23) 

 

 
Zeg het maar: 
1. Wat vind je van de jaloezie van de 

stadhouders? 
2. Ben jezelf ook wel eens jaloers op 

iemand? 
3. Hoe vaak bid jij tot God? 
4. Wanneer zal de Heere je gebed 

verhoren? 
5. Zien we nu nog wel eens iets van 

Gods macht? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzelen maar: 
 
Alfabetpuzzel 
a=z, b=a, c=b, enz. 
Voorbeeld: ebojfm = daniël 
 

1. Wat sprak koning Darius tegen Daniël? 
 
VX HPE EJFO HZ HFEVSJHMZL FFSU EJF WFSMPTTF V 
 

2. Wat zei Daniël tegen de koning? 
 



Daniël en zijn vrienden 
 
1. In Babel zijn in ballingschap 
vier vrienden die God vrezen. 
Door Gods genade zijn ze knap 
en worden hoog geprezen; 
want Daniël verklaart de droom 
eerst van een beeld, dan van een boom, 
de anderen getuigen 
in ’t vuur, als zij niet buigen. 
 
Refrein:  
Daniël, Hananja, , 
Misaël, Azarja, 
mannen die de Heere vrezen, 
mogen steeds dichtbij Hem wezen. 
Zijn wij trouw en vroom als zij, 
dan is God ook ons nabij. 
 
2.  ’t Is feest bij koning Belsazar, 
zijn blijdschap zal niet duren:  
een hand brengt alles in de war, 
al schrijvend op de muren. 
Als Daniël het schrift verklaart, 
wordt toch de koning niet gespaard. 
Wie zondigt in zijn feesten, 
zal sterven als de beesten. 
 
Refrein: 
Daniël, Hananja, , 
Misaël, Azarja, 
mannen die de Heere vrezen, 
mogen steeds dichtbij Hem wezen. 
Zijn wij trouw en vroom als zij, 
dan is God ook ons nabij. 
 
3. Het bidden is voor Daniël 
een tot de Heere vluchten. 
Hij kent ’t verbod des konings wel, 
het doet hem dieper zuchten. 
Men werpt hem in de leeuwenkuil, 
maar God sluit toe hun wrede muil. 
Hij wil het leven sparen 
van die Zijn Woord bewaren.  
 
Refrein: 
Daniël, Hananja, , 
Misaël, Azarja, 
mannen die de Heere vrezen, 
mogen steeds dichtbij Hem wezen. 
Zijn wij trouw en vroom als zij, 
dan is God ook ons nabij. 
 




