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Gezinnen

Wijnanda
Hogendoorn

Ken.. je

Daniel
Zeven gezinsmomenten over Daniël

s

s

wel?

Ken jij Daniël? Hij kwam in een vreemd land met vreemde gewoonten,
maar bleef bidden en in God geloven. Juist doordat hij iedere dag
contact had met de Heere God, kon hij vol vertrouwen verder.

De komende tijd lees je steeds een stukje uit het verhaal van Daniël. Zo
leer je hoe hij leefde met de Heere en ontdek je hoe jij dat ook kunt doen!

De vragen en opdrachten bij de gezinsmomenten zijn
kwartier), elke week of elke twee weken (bijvoorbeeld
handreikingen om tot een gesprek te komen in je gezin,
een half uur). Net wat bij jullie situatie past.
voor één dag of om te verdelen over meerdere dagen:
●● Geef spontane uitingen de ruimte. Als iemand voor●● Ga naar eigen inzicht met de suggesties om: pas aan
stelt om een gedicht/lied te maken, iets te tekenen/
wanneer ze te makkelijk/moeilijk zijn voor jullie situmaken of een ander idee heeft, neem daar de tijd voor.
atie.
●● Leer van elkaar. De Geest werkt bij iedereen op een
●● Bespreek zo veel vragen als de kinderen aan kunnen.
andere manier. Spreek open naar elkaar over hoe God
Kleine kinderen zullen sneller afhaken dan oudere kinin jullie leven werkt. Tot eer van Hem!
deren. Pak de draad de volgende dag weer op.
●● Spreek vaste momenten af waarop je elkaar rondom
de Bijbel ontmoet. Dat kan elke dag (bijvoorbeeld een
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DANIEL 1

DANIEL 2

LEZEN

LEZEN

Lees Daniël 1. Nebukadnezar was koning van Babel en regeerde
van 604-562 voor Christus.

Koning Nebukadnezar heeft gedroomd. Alleen… weet hij niet
meer wat (Dan. 2:3). Hij laat zijn wijzen roepen, maar als zij
het hem niet kunnen vertellen, wil Nebukadnezar hen allemaal
doden. Ook Daniël zal dan gedood worden.
Lees Daniël 2:14-19, 24-35.

VRAGEN
●● Deze koning komt naar Jeruzalem. Wat doet hij? (vers 1-2)
●● Nu heeft hij nog mensen nodig die dienst kunnen doen in
zijn paleis. Wat voor mensen moeten dat zijn? (vers 3-4)
●● Wat moest er met hen gebeuren? (vers 5)
●● Schrijf de namen van de Israëlitische mannen onder elkaar.
Schrijf daarachter de nieuwe namen die ze van de koning
krijgen.
●● Wat betekent de naam Daniël? Zoek het op in een (digitale)
encyclopedie. Zoek ook de betekenis van zijn nieuwe naam
op. Wat valt je op?
●● Wat betekent jouw eigen naam?

VRAGEN
●● Wat doet Daniël als hij hoort dat alle wijzen moeten worden
gedood? (vers 18)
●● Wat doe jij zelf als je iets meemaakt wat je heel moeilijk
vindt? Waarom?
●● Wat leer je in dit gedeelte van Daniël?
●● God verhoort! Daniël krijgt te zien wat de koning gedroomd
heeft. Wat doet Daniël na deze gebedsverhoring? Lees vers
19b-23 maar.
●● In vers 26 vraagt de koning of Daniël de droom kan
vertellen. Wat antwoordt hij dan? (vers 27-28)
●● Wat leer je in dit gedeelte over God?
●● Lees vers 31-35. Maak er een tekening van.
●● Nebukadnezar is heel blij met de droom en de uitleg. Hoe
beloont hij Daniël? Lees maar eens verder in vers 48 en 49.

Daniël wordt meegenomen uit zijn eigen bekende land. Denk
je dat eens in. Vreemde soldaten nemen hem mee naar een
onbekend land met een andere taal, ander eten en andere
gewoonten. Toch is hij daar niet helemaal alleen.
●● Wat staat er in vers 9 en 17?
●● In vers 5 staat dat de Israëlitische mannen moeten eten van
de gerechten van de koning. Wat doet Daniël? Lees voor het
antwoord vers 9, 12-14.
●● En? Hoe liep die proeftijd af? Lees eens verder in vers 15.
●● Wat zegt Daniël in vers 8? Hoe doe jij dat?

!

!

LEER UIT JE HOOFD!

Bid, en je zal gegeven worden. Want wie bidt, die ontvangt
(Matt. 7:7a, 8a).

LEER UIT JE HOOFD!

Heb de Heere, je God, lief met heel je hart
(Matth. 22:37a).
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DANIEL 3

DANIEL 4

DANIEL 5

LEZEN

LEZEN

LEZEN

Koning Nebukadnezar heeft een enorm
beeld laten maken – het is ongeveer
dertig meter hoog en drie meter breed
(Dan. 3:1). Het beeld moet ingewijd
worden en daarvoor moeten alle
belangrijke mensen komen.
Lees Daniël 3.
VRAGEN
●● Wie komen er allemaal naar het
beeld van de koning? (vers 2)
●● Wat is het bevel van de heraut? (vers
4-6)
Alles gebeurt zoals de heraut heeft
gezegd. Maar dan…
●● Een paar Chaldeeuwse mannen
stappen naar voren. Wat zeggen zij
tegen de koning?
●● Wat vind jij ervan wat Sadrach,
Mesach en Abed-Nego deden?
Waarom vind je dat?
●● Bedenk een situatie waarin jij
helemaal alleen stond. Hoe voelde jij
je toen?
●● Als je ergens helemaal alleen voor
staat, is het fijn als iemand jou
helpt. Is dat weleens gebeurd? Of
was jij degene die een ander hielp?
Samen sta je sterk(er)!
●● God beloont de gehoorzaamheid van
de drie vrienden. Hoe doet Hij dat?

!

..

Weer droomt Nebukadnezar. Voor de
tweede keer laat hij alle wijze mannen
komen. Opnieuw kan alleen Daniël de
droom uitleggen, omdat God hem dat
vertelt.
Lees Daniël 4:19-33.
VRAGEN
●● Lees hoe Daniël de droom uitlegt.
Maak er een tekening van.
●● Wat betekent de droom die de koning
gedroomd heeft? (vers 24-26)
●● De wortels van de boom mogen
blijven staan. Wanneer zal het
koningschap van Nebukadnezar
blijven bestaan? (vers 26)
●● Welke raad geeft Daniël aan de
koning?
●● Lees Galaten 5:19-21. Welke zonde
is zichtbaar in het leven van de
koning?
●● Welke zonde is er nog in jouw
leven? Luister naar wat Daniël zegt:
breek ermee.

!

LEER UIT JE HOOFD!

Verneder je voor de Heere, en Hij zal je
verhogen (Jak. 4:10).

Koning Belsazar is koning geworden
na koning Nebukadnezar. Weet je nog
wat Nebukadnezar gedaan had met
Jeruzalem en met het volk van Daniël?
Lees het nog maar eens na in Daniël
1:1-2. Alles wat hij toen meegenomen
heeft, gaat Belsazar nu gebruiken bij
zijn feest.
Lees Daniël 5.
VRAGEN
●● Aan wie geven zij hun lof tijdens het
feest? (vers 4)
●● Van wie waren de gouden en zilveren
voorwerpen die hij gebruikt? (vers 2)
Ineens trekt de koning wit weg. Hij
staat te trillen op zijn benen…
●● Wat gebeurt er dat de koning zo
schrikt?
●● De wijzen weten niet wat de letters
betekenen. Wie weet raad? Wat
vertelt zij?
●● Lees vers 18-22 nog eens. Belsazar
heeft niets geleerd van wat zijn vader
meegemaakt heeft. Welke les had
hij uit het leven van Nebukadnezar
kunnen/moeten leren?
●● Aan Wie hadden zij de lof moeten
geven tijdens het feest? (vers 23)
●● Wat betekenen de vreemde woorden
op de muur?

!

LEER UIT JE HOOFD!

Wanneer je door het vuur zult gaan, zul
je niet verbranden (Jes. 43:2).

LEER UIT JE HOOFD!

Loof de HEERE, want de HEERE is goed
(Ps. 135:3).
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DANIEL 6

DANIEL 7

LEZEN

LEZEN

Belsazar is gestorven in de nacht waarin hij het feest vierde. Er
is een nieuwe koning: Darius.
Lees Daniël 6:1-11.

Daniël gaat tegen het gebod van de koning in. Hoe zal het
aflopen?
Lees Daniël 6:12-29.

VRAGEN

VRAGEN

●● Wat doet Darius? (vers 2-4)
●● Daar zijn een paar mannen het niet mee eens. Wat gaan zij
doen? (vers 5-6)
●● Het lukt hen om een plan te bedenken. Wat voor plan maken
zij? (vers 7-10)
●● Wat doet Daniël als hij dat hoort?
●● Vraag of je met een potlood en een liniaal een mooi lijntje
mag tekenen in de bijbel. Want de laatste zin van vers 11 is
een heel belangrijke zin!
●● Hoe vaak bid jij? Waarom doe je dat zo?
●● In vers 11 staat dat Daniël bidt, maar ook dankt. Noem eens
punten waarvoor jij bidt. Noem ook punten waarvoor jij
dankt. Praat er met elkaar over, zodat je samen heel veel te
danken hebt.
●● Bid en dank met elkaar.

!

LEER UIT JE HOOFD!

Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van
God (1 Thess. 5:17-18).

●● Wat doet de koning als hij het bericht van de mannen hoort?
(vers 15)
●● Wat de koning gezegd heeft, moet gebeuren. Wat zegt hij
nog tegen Daniël? (vers 17)
●● Gelooft hij zelf wat hij zegt? Waarom denk je dat? Lees ook
eens vers 19 en 20.
God heeft een engel gestuurd die de muilen van de leeuwen
dicht heeft gehouden. Daniël komt zonder letsel de leeuwenkuil uit.
●● Waarom zal God Daniël gespaard hebben? Waarom denk je
dat?
●● Denk eens terug aan alles wat je nu over Daniël gelezen
hebt. Hoeveel keer heeft hij woorden van God gesproken
tegen de koning?
●● Kruis aan wat juist is:
o Daniël hield van God
o Koning Nebukadnezar diende God
o De vrienden van Daniël aten van het voedsel
dat geofferd was aan de afgoden
o God zorgde in alles voor Daniël
o Daniël vertelde in zijn gebed alles aan God
o Voor het bidden nam Daniël de tijd
●● Kruis aan wat juist is:
o Ik bid elke dag een paar keer
o Ik vertel alles aan God
o Ik houd heel veel van God
o God zorgt altijd voor mij
o Ik dank God voor alles wat ik krijg

!

LEER UIT JE HOOFD!

Vertrouw op de HEERE en doe het goede (Ps. 37:3).
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