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Bijbelstudies over Daniël 

 

Daniël de profeet in Babylonische ballingschap. 

De naam Daniël betekent: God is mijn rechter. Buiten het boek Daniël weten 

we niet zo veel over hem. Waarschijnlijk hoorde hij bij een vooraanstaande 

familie in Juda. Hij werd met de eerste groep ballingen door Nebukadnezar in 

het jaar 605 voor Christus weggevoerd naar Babylon. (Daniël 1:1-3) 

Hij was vroom en Godvrezend. We leren van Daniël dat hij in alles God 

gehoorzaam wilde zijn. Hij wilde eerst God gehoorzaam zijn en daarna de 

koning. 

De Babylonische naam was Belsazar. De betekenis is: bescherm zijn leven. 

De Daniël die we tegenkomen in Ezechiël is hoogst waarschijnlijk een andere 

Daniël. 
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Stille tijd 

 

Daniël was trouw in het houden van Stille tijd. 

Hij hield zich aan vaste tijden. 

hoe kun je nu zelf het beste stille tijd houden? Stille tijd houden moet je leren. 

Op het kamp is er ook tijd voor je eigen stille tijd. 

Hier wat tips: 

 

1. Zoek een rustige plek 

2. Lees korte Bijbelgedeelte, probeer te begrijpen wat er staat 

 -  wat staat er? 

 - over wie gaat het? 

 - wat zegt dit over de Heere Jezus? 

 - wat zegt dit over mij? 

 - wat zegt de Heere tegen mij? 

3. Gebruik pen en papier. Door te schrijven kun je het beter onthouden. 

4. Bid! 

Bid de Heere of Hij de Heilige Geest in je hart wil geven zodat je het kan 

begrijpen.  

5. Als je tijd over hebt, leer een tekst uit je hoofd. Als je een tekst hebt 

geleerd kun je die aanstrepen in je 

bijbel. 
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Zondag Israëls prinsen aan Babels hof 

Daniël 1 

Eigenlijk gaat Daniël 1 over teenagers, of tieners. Want Daniël en zijn vrienden 

waren, we kunnen dat zo ongeveer uitrekenen, om en nabij veertien jaar oud, 

toen ze werden weggehaald uit hun familie en uit hun land, om daar aan het 

hof van koning Nebukadnezar in Babel een heropvoeding te krijgen. Het was 

een slimme jongen uit een vooraanstaande familie in Jeruzalem. Hij is daar naar 

toe gebracht in het jaar 597 voor Christus. Ook is hij daar gebleven tot zijn dood 

toe (ongeveer 530 voor Christus). 

Vraag 

De mooie Joodse namen waarin de naam van Israëls God in voorkomt moeten 

worden veranderd.  

Vul hieronder de nieuwe namen in. 

Extra informatie: hun namen dragen de naam van Israëls God 

(Ja – Jahweh; El – Elohim) 

Joodse naam Babylonische 

naam 

Daniël  

Hananja  

Misaël  

Azarja  
 

 

 

Puzzel – zoek de 8 namen op.  
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De bijbel: 

 
Daniel 1: 6 - 20 
6 Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. 
7 Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, 
Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego. 
8 Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met 
de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te 
verontreinigen. 
9 God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. 
10 Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die 
uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uit-
zien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld 
beladen. 
11 Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, 
Hananja, Misaël en Azarja: 
12 Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat 
wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. 
13 En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die 
de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. 
14 Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. 
15 Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezon-
der uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten. 
16 Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam 
en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. 
17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en 
Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. 
18 Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet 
het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. 
19 De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, 
Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning. 
20 In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij 
hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. 
21 En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. 

 

Daniël 1 

Moeilijk:  

 

Een vraag? 

 

 

Onthouden! 
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Over nadenken: 

1. Verandering van woonplaats. 

Daniël en zijn vrienden worden vanuit Jeruzalem overgebracht naar Babel. 

Twee grote steden. Twee historische plaatsen. Maar er is meer, in de Bijbelse 

gedachtegang is Jeruzalem een begrip en Babel is dat ook.  

a. Waarvan is Jeruzalem een symbool? 

b. Wat symboliseert Babel? 

c. Henk zegt: ‘Nederland is net zo afgodisch als Babel.’ Ben jij het met Henk 

eens? Waarom wel of waarom niet? 

d. Nu leef je in een beschermde wereld. Maar stel dat je ouders je loslaten 

en je gewoon ergens in een huisje in een grote stad zetten. Welke 

verleidingen zijn er dan? (Muziek/ tv/ eigen wil/je eigen gang 

gaan/niemand zorgt voor je). Zo was dat met Daniël ook. Hij stond bloot 

aan alle gevaren in Babel; afgoderij/luxe/ missen van de 

kerkdiensten/jv/. Je hoort niemand spreken over de God van Israël of 

alleen maar op een negatieve manier. Is de verleiding dan niet erg groot 

om maar niet meer te geloven in God ?  

e. Er zijn ook veel praktische dingen die in deze tijd veranderd worden 

omdat ze christelijk zijn. Kun jij wat dingen noemen? Denk aan hele 

praktische dingen:  – de eed afleggen / ambtsgebed / kerkklokken/ dank 

aan God geven in je proefschrift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovendus moet God uit dankwoord van 

proefschrift scheuren 

Het waren slechts een paar korte zinnetjes over God die 

promovendus Jerke de Vries opnam in het dankwoord van zijn 

proefschrift. Maar de Wageningen Universiteit maakte daar vlak voor 

zijn promotie korte metten mee: God moest uit het proefschrift. 

Anders kon hij zijn promotie op zijn buik schrijven.  
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2. Verandering van eten 

Het andere eten weigeren ze. Hier lag de grens. De Thora schreef hen voor wat 

ze wel en niet mochten eten. Ze houden zich hieraan. Geen smoes zoiets van 

‘dat vinden we niet zo lekker’ of iets dergelijks, maar ervoor uitkomen! Gód wil 

het niet.  

Beloning: God gaf hem een beloning (vers 9). Als je God mee hebt dan werkt 

alles mee ten goede. 

a. Mogen wij alles eten & drinken? Moet een christen vegetariër zijn?   

b. Hoe zeg jij tegen een ander dat je iets niet doet. Via een smoes of ook 

op een open en eerlijke manier – in de Bijbel staat, …. , God wil ……..? 

c. Noem voorbeelden en help elkaar met het geven van tips om op een 

goede manier voor je principe uit te komen. 

d. Daniël was wel in Babel maar toch niet van Babel. Hij had contact met 

de Hemel. Hoe had hij dat? Waaruit blijkt dat? 

Daniel en zijn vrienden kregen andere namen, moesten zich anders gaan 

kleden, moesten anders gaan eten en moesten anders gaan denken. (Anders 

gaan heten, eten en weten)  
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Maandag  Elk der vorsten zal zich buigen

 Daniël 4 

De machtige Nebukadnezar schrijft een brief aan al zijn onderdanen. Hij wil 

graag vertellen over de hoge God met wie hij geconfronteerd is. De brief 

begint met een droom. 

Dromen zijn bedrog, of toch niet? 

In de bijbel zijn dromen nogal eens richtingaanwijzers langs de weg.  

Veel ex-moslims zeggen dat een droom het begin was van de zoektocht naar 

Isa (Jezus.) In dit gedeelte zien we hoe God Zich bemoeit met de heidense 

koning en zijn leven stuurt door dromen. God geeft niet alleen een droom 

maar ook een uitlegger. 

 

De bijbel: 

Daniel 4:1-18 
De tweede droom van Nebukadnezar 
1 Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen: Moge uw vrede 
toenemen. 
2 Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft, te kennen 
te geven. 
3 Hoe groot zijn Zijn tekenen 
en hoe machtig Zijn wonderen! 
 Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk 
en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. 
4 Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. 
5 Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte, en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de 
visioenen die mij voor ogen kwamen,  verschrikten mij. 
6 Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uit-
leg van de droom zouden laten weten. 
7 Toen traden de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers binnen, en ik 
vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. 
8 Totdat ten slotte Daniël – zijn naam is Beltsazar, naar de naam van mijn god – bij mij binnentrad, in 
wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom: 
9 Beltsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat 
geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom, die ik gezien 
heb, te weten de uitleg ervan. 
10 De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze: 
Ik keek toe, en zie, een boom, midden op de aarde, groot was zijn hoogte. 
11 De boom werd groot en sterk, 
zijn hoogte reikte tot de hemel 
en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. 
 



Bijbelstudieboekje Daniël     - Gezinskampen 2014-  10 

12 Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk, 
er zat voedsel aan voor allen. 
Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw 
en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. 
Alle vlees werd door hem gevoed. 
13 In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe, en zie, een wachter, namelijk 
een heilige, daalde neer uit de hemel. 
14 Hij riep met kracht en zei het volgende: 
Houw die boom om, kap zijn takken, 
stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, 
zodat de dieren er vanonder wegvluchten 
en de vogels van zijn takken. 
15 Maar laat de stam 
met zijn wortels in de aarde, 
en wel in een ijzeren en bronzen band, 
in het jonge gras van het veld. 
Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel 
en laat zijn deel, samen met de dieren, in het gras van de aarde zijn. 
16 Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is, 
laat hem het hart van een dier worden gegeven. 
Laten er zeven tijden over hem voorbijgaan. 
17 Dit bevel berust op het besluit van de wachters 
en dit verzoek op het woord van de heiligen, 
opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat 
geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. 
18 Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Beltsazar, vertel de uitleg ervan, omdat 
geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent 
er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. 

 

 

 

 

Daniël 4 

Moeilijk:  

 

 

Een vraag? 

 

 

Onthouden! 
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Over nadenken: 

1. Heb jij wel eens een droom gehad die meer betekende? Heb je er iets 

mee gedaan? Heb je er met iemand over gesproken? 

2. Nebukadnezar wil zijn ervaringen met de levende God met andere 

mensen bespreken. Waarom? 

3. Als jij je familie een brief zou schrijven over een ontmoeting of 

confrontatie met God, wat zou jij schrijven? 

 

De bijbel 

Daniel 4: 19-28 
19 Toen stond Daniël – zijn naam is Beltsazar – een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten 
verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Beltsazar, laten de droom en de uitleg 
ervan u niet verschrikken. Beltsazar antwoordde en zei: Mijn heer, moge de 
droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. 
20 De boom die u gezien hebt – hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan 
de hemel en hij was te zien over heel de aarde, 
21 zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat voedsel aan voor allen, de dieren 
van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken – 
22 dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid 
is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel, en uw heerschappij reikt tot het einde van de 
aarde. 
23 Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, 
die zei: Houw deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aar-
de, en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld; laat hem bevoch-
tigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, 
totdat er zeven tijden over hem voorbij zijn gegaan – 

24 dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de 
koning overkomt: 
25  Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult uw verblijf hebben bij de 
dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd 
worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent 
dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie 
Hij wil. 
26 Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan – 
uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de 
Heerser is. 
27 Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: breek met uw zonden door gerech-
tigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellen-
digen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. 
28 Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 
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Daniël 4:19-28 

Moeilijk:  

 

 

Een vraag? 

 

 

Onthouden! 

 

 

 

Slecht nieuws gesprek…. 

Ken je dat? Je ziet het zelf nog helemaal zitten en dan krijg je een 

boodschap. Dát had je niet verwacht! 

Nebukadnezar heeft een slecht nieuws gesprek. Een pijnlijke boodschap die 

zijn trots helemaal breekt. 

Wanneer God het oordeel aanzegt laat Hij mensen niet aan hun lot over. 

Gods oordeel wil iets uitwerken, zoals hier bij Nebukadnezar.  

Verneder u dan onder de krachtige Hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd 

verhoogt. (1 Petrus 5:6) 

 

Over nadenken: 

1. Waarom zou Daniël zo verslagen zijn? Zie vers 19. 

 

2. Gods besluit over Nebukadnezar staat vast. Heeft God Zijn besluiten 

van tevoren genomen?  

 

3. Nebukadnezar voelt zich heel erg belangrijk. Heb je dat wel eens dat 

jij jezelf té belangrijk vindt? 

 

4. Hoe kun je in het leven van elke dag laten zien dat God het eerste en 

het laatste woord heeft.  
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Verhaal:  Een arrogante mens die een draak wordt … 

 
De reis van het drakenschip, een van de Narnia verhalen van C.S. Lewis vertelt 
over het verwende neefje Eustaas. Hij is zo trots en een vervelend ventje, hij 
vindt zichzelf beter dan de rest en is jaloers als hij geen aandacht krijgt. Alles 
draait om hem, tenminste dat zou hij graag willen. Op een gegeven moment 
komt het schip, de Dageraad, in de buurt van een onbewoond eiland. Bij het 
zoeken naar vers water besluit Eustaas de benen te nemen. Tot zijn verassing 
komt hij in een grot terecht waar hij een berg edelstenen en gouden sieraden 
vindt. Verrukt over de rijkdom doet hij een gouden armband om en vol hebberi-
ge gedachten valt hij op de gouden berg in slaap. Als hij wakker wordt merkt hij 
dat hij in een lelijke draak is veranderd, met een gouden armband die knelt om 
zijn poot. Even denkt hij dat hij nu iedereen betaald kan zetten en alles naar zijn 
hand kan zetten. Maar al snel beseft hij dat hij geen contact meer kan hebben 
met andere mensen, dat hij vriendschap en liefde moet missen. Hij is een af-
schuwelijke draak geworden die tranen met tuiten huilt. Tot het moment dat 
Aslan de Leeuw naar hem toekomt. Hij vertelt hem dat hij weer mens kan wor-
den. Aslan leidt hem naar een bron waar hij zich moet onderdompelen. Eerst 
moet hij zich uitkleden en zich van de drakenhuid ontdoen. Als hij dat probeert 
blijkt er steeds weer een nieuwe drakenhuid tevoorschijn te komen. Hij kan zich-
zelf niet bevrijden. Dan zegt Aslan: ‘Laat mij het maar doen.’ De leeuw scheurt 
met zijn scherpe klauwen de drakenhuid van hem af en dat is erg pijnlijk. Hij 
merkt dat zijn oude, egoïstische drakenbestaan uit hem wordt gescheurd. Wan-
neer Aslan hem in het water van de bron gooit, doet dat ook ontzettend pijn. 
Dat duurt maar even … en dan ziet hij dat hij weer een jongen is geworden. 
 
Uit C.S. Lewis, de kronieken van Narnia 
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De bijbel 

Daniël 4: 29-37 
Een stem uit de hemel 
29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van 
Babel. 
30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk 
gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? 
31 Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk  een stem vanuit de hemel: U, koning 
Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan! 
32 Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. 
Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, 
totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan 
wie Hij wil. 
33 Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwe-
reld verstoten, hij at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de he-
mel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. 
34 Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn ver-
stand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. 
Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, 
en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. 
35 Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. 
Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel 
en de bewoners van de aarde. 
Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan 
of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? 
36 Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen, tot eer van mijn konink-
rijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maak-
ten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke groot-
heid verleend.  
37 Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn 
en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. 

 

Letterlijk staat er, een stem viel uit de hemel. Als een donderslag klonk de 

stem van God. Dat komt maar heel weinig voor in de Bijbel dat de stem van 

God klinkt.  

 

Lees 

Een man kreeg een hartverlamming. Radeloos schreeuwde hij het uit: ‘Als er 
een God is die hiervan weet, laat Hij Zich bekendmaken en ik zal doen wat Hij 
wil.’ 
Jaren later, hij was genezen, dacht hij weer terug aan deze uitroep. Hij is een 
kerk gaan zoeken en tot geloof gekomen. 
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Over nadenken:  

1. Nebukadnezar was zo trots op alles wat hij had bereikt (vers 30)! 

Wat is er mis met trots? 

Ben jij bezig met jezelf goedvinden? Trots op jezelf zijn? 

 

2. Daniel beschrijft wat er met Nebukadnezar gebeurde. Waarom vertelt 

hij dat niet zelf? 

 

3. Vraag God om aan te wijzen waar jij te trots op bent. 

Wat zou je kunnen doen aan je trots? 

 

 

 

Wat wil ik onthouden? 
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Dinsdag  Koning af!  

Daniel 5 

Feesten horen bij het goede leven. Elk weekeind kun je wel ergens een feest 

vieren. 

Niets nieuws! Helemaal niets nieuws onder de zon. De Babyloniërs wisten 

ook wel wat feesten was. Nebukadnezar is van het toneel verdwenen, 

zonder dat daar verder een woord aan is gewijd. Belsazar heeft zijn plek 

ingenomen. Hij lijkt iets minder discipline te hebben dan zijn vader. Het 

eerste en enige wat we van deze man lezen is dat hij geweldig aan het 

feesten was. En dat feest werd verstoord. 

 

 

Puzzel 
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De Bijbel: 

Daniël 5 Gods oordeel over Belsazar 
 
1 Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers, en in tegenwoor-
digheid van die duizend dronk hij wijn. 
2 Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen 
die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn 
machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. 
3 Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had 
weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. 
4 Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. 
5 Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk 
van de wand van het koninklijk paleisschreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeel-
te van de hand die schreef. 
6 Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrich-
ten verslapten en zijn knieën knikten. 7 En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de 
Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei 
tegen de wijzen van Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan ge-
ven, zal gekleed worden in purper, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde in het ko-
ninkrijk heersen. 
8 Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de 
uitleg ervan aan de koning te laten weten. 
9 Toen werd koning Belsazar zeer verschrikt, en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers 
raakten in verwarring 
10 Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis 
binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: O koning, leef in eeuwigheid. 
Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. 
11 Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want   in de dagen van uw 
vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde 
koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën 
en de toekomstvoorspellers – uw eigen vader, o koning! 
12 Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling 
van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam 
Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal ge-
ven. 
13 Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Bent u die 
Daniël, een van de ballingen  uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? 
14 Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is, en dat in u licht, verstand en uitzon-
derlijke wijsheid gevonden worden. 
15 Welnu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg 
ervan te laten weten, maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. 
16 Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u 
het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden 
keten om uw hals krijgen, en zult u als derde heersen in het koninkrijk. 
17 Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: Houd uw geschenken voor 
uzelf, en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uit-
leg ervan zal ik hem laten weten. 
    
18 Wat u, o koning, betreft, de allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, 
grootheid, eer en majesteit gegeven. 
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19 Vanwege de grootheid die Hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën en talen 
voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij 
vernederde wie hij wilde. 
20 Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn konin-
klijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. 
21   Hij werd uit de mensenwereld  verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn ver-
blijf was bij de wilde ezels, men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen, zijn lichaam werd bevoch-
tigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, Heerser is over het ko-
ningschap van de mensen en daarover aanstelt wie Hij wil. 
22 Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. 
23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis heeft men 
bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u 
hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet 
kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al 
uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. 
24 Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. 
25 Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. 
26 Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij 
heeft er een einde aan gemaakt. 
27 TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. 
28 PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. 
29 Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, 
en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. 
30 In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Over nadenken: 

  

Daniël 5: 

 

Moeilijk:  

 

 

Een vraag? 

 

 

 

Onthouden! 
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Over nadenken: 

1. Wat maakt een feest een feest? Hoort feestvieren bij een christelijk 

leven? 

 

2. De koning is bang, hij begrijpt het niet. Zijn er dingen in het leven die je 

angst aan jagen omdat ze onbegrijpelijk zijn? Hoe zou je ermee om 

kunnen gaan? 

 

4. De koningin herinnert zich Daniël (vers 10). Wat weet je van haar? Wat 

valt je op aan haar woorden? 

 

5. Hoe eert Daniël de God van Israël in aanwezigheid van alle feestgangers? 

Hoe ga je daar zelf mee om? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Wat wil ik onthouden? 
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Woensdag    Een eeuwig koninkrijk      

Daniël 7:15-28, 8: 27 

 

Jeroen Bosch (een schilder uit Brabant die in 1516 stierf) schilderde afgrijselijke 

monsters, nekken met ogen, wezens met klauwen, vleugels en snavels. Dat wat 

niet kan bestaan tekenende hij. 

 

We lezen hier een wonderlijke droom. 

Roofvogels komen uit de volkerenzee  

die door de wind wordt opgezweept. 

Hij ziet een leeuw, een beer en ten slotte  

een monster met ijzeren tanden dat alles  

onder de voet loopt. 

Het heeft Daniël verbijsterd. 

 

 

De bijbel:  

Daniël 7:15-28 8:27 
15 Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt,  en de visioenen die mij voor ogen kwa-
men,  verschrikten mij. 
16 Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden, en vroeg hem naar de juiste betekenis 
van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten: 
17 Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. 
18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koning-
schap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. 
 
19 Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – uit-
zonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en 
de rest vertrapte het met zijn poten  
20 en van de tien horens die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er drie afge-
vallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschij-
ning groter was dan die van zijn metgezellen. 
21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen 
overwon, 
22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijd-
stip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. 

 



Bijbelstudieboekje Daniël     - Gezinskampen 2014-  21 

 
23 Hij zei het volgende: 
Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, 
dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. 
Het zal heel de aarde verslinden, 
het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. 
24 En de tien horens duiden aan dat 
uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, 
en na hen zal een ander opstaan. 
Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 
Drie koningen zal hij vernederen. 
25 Woorden tegen de Allerhoogste zal  hij spreken, 
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. 
Hij zal erop uit zijn 
bepaalde tijden en de wet te veranderen, 
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven 
voor een tijd, tijden en een halve tijd. 
26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, 
hem verdelgen en volledig  vernietigen. 
27 Maar het koningschap en de heerschappij 
en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel 
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. 
Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, 
en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. 
28 Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij 
zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. 
 
8:27 Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk 
voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. 
 

 
 

 

Daniël 7:15-28 8:27 

 

Moeilijk:  

 

 

Een vraag? 

 

 

 

Onthouden! 
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Over nadenken: 

 

1. Daniel is perplex over de droom. Hij wil de uitleg weten. Herken je dat?  

De uitleg geeft een uitweg. Wat doe jij als je geen uitleg hebt. 

 

2. In vers 18 staat: De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het 

koningschap ontvangen. Misschien zijn dit de zachtmoedigen uit 

Mattheüs 5:5, de mensen die uitzien naar het Vrederijk van God. Hoe ga 

je met dit bijbel gedeelte om?  

 

3. Lees eens na wat je weet van het vierde dier. Staat dit ver weg van wat 

er nu in de wereld gebeurt? Zie ja dat nu ook op aarde? 

 

4. Stel je eens de aarde voor over 50 jaar als Jezus nog niet is 

teruggekomen. Hoe kun je je voorbereiden op Gods toekomst? 

Wat lees je hierover in vers 27? 

 

5. Zie je overeenkomsten met Daniel 2?  
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Donderdag God de Heer’ regeert. Beef volken! 

 Daniel 6:11-29 

Geschiedenis: 

Na Belsazar overleefde Daniël verschillende Chaldeeuwse koningen. Hij maakte 

de ondergang van het Babylonische Rijk mee. De Darius die hier wordt 

genoemd is waarschijnlijk niet de uit de geschiedenis bekende Darius die rond 

500 voor Christus leefde. Waarschijnlijk is een generaal die door Kores de 

veroveraar voorlopig als koning was aangesteld en kort heeft geregeerd. Kores 

nam het al snel zelf over. 

De Perzen waren nog onderworpen aan de Meden. Kores komt in opstand en 

stoot de koning van de troon. Toen Kores heerser was over het Babylonische 

rijk mochten de Joden terug keren naar hun land. Dit lees je in Ezra1:1-4. 

 

De bijbel:  

11 Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had 
hij in zijn bovenvertrek open vensters  in de richting van Jeruzalem. Op  drie tijdstippen per dag 
ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voor-
dien had gedaan. 
12 Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeek-
te om genade voor het aangezicht van zijn God. 
13 Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod 
van de koning: Hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek 
zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden ge-
worpen? De koning antwoordde en zei: Dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Perzen, 
die niet mag worden herroepen. 
14 Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballin-
gen  uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, 
maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. 
15 Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om 
Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden.16 Toen kwamen deze 
mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: Weet, o koning, dat het een wet 
van Meden en Perzen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld, veranderd 
mag worden.17 Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De 
koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. 
18 Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn 
ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd 
kon worden. 
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19 Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm 
van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken 
20 Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwen-
kuil. 
21 Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning 
nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdu-
rend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? 
22 Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! 
23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben 
mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb 
ik geen misdaad begaan. 
24 Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël 
uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had 
vertrouwd. 
25 Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd, en 
men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de 
kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. 
26 Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden: Moge 
uw vrede toenemen! 
27 Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven 
en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, 
want Hij is de levende God, 
en houdt voor eeuwig stand. 
Zijn koninkrijk gaat niet te gronde, 
en Zijn heerschappij duurt tot het einde. 
28 Hij verlost en redt, 
Hij doet tekenen en wonderen 
in de hemel en op de aarde, 
Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. 
 
29 En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap 
van Kores, de Pers 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniël 6: 

Moeilijk:  

 

 

Een vraag? 

 

 

 

Onthouden! 
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Puzzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over nadenken: 

1. Wetten en regels zijn gegeven om vrede, orde en leven te bewaren. Ga je 

wettisch met regels om, of zoek je altijd het ‘behoud van mensen’ in de 

regels. Moet je je altijd aan regels houden? Zijn er redenen om van regels 

af te zien? 

 

2. De bestuurders willen Daniël weg hebben, een persoon die niemand 

kwaad doet. Hoe kan dat? Hoe ga je daar mee om? 

 

3. Daniël blijft God trouw in goede en kwade tijden. Wanneer was God het 

meest nabij? Hoe ga je om met vertrouwen op God in voorspoed en 

tegenspoed? 

 

4. De trouw van een mens, Daniël, leidde tot de uitspraak dat de God van 

Israël leeft, Hem komt de eer toe. Hoe ga jij om met dagelijkse keuzes 

waar je trouw moet zijn. 
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Bid mee voor Hanna en Servant tij-

dens de Nacht van Gebed 
Door de burgeroorlog in Syrië slaan veel mensen op de vlucht. Maar 
Hanna* en haar man zijn ervan overtuigd dat ze moeten blijven om 
andere christenen te helpen. 
 
In de Centraal-Afrikaanse Republiek willen islamitische Séléka-rebellen 
voorganger Servant* vermoorden. Servant is ondergedoken, maar pro-
beert in het geheim andere christenen te bemoedigen. 
 
Vervolgde christenen als Hanna en Servant kennen de kracht van gebed. 
Door te bidden leggen zij hun zorgen, angst en twijfel in de handen van 
de Here God. Ze weten dat zij alleen met Zijn hulp staande kunnen blij-
ven. En ze vertrouwen erop dat ze hun last niet alleen hoeven te dragen 
maar kunnen rekenen op het gebed van christenen wereldwijd. 

 

  

Gebed: 

Bid God of jij trouw 

mag blijven waar dat 

nodig is. 

Bid voor de mensen 

die gevangen zijn. 

 Neem de woorden  

van vers 26-28 mee in 

je gebed om God te 

danken. 
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Vrijdag  Aan de voeten van de Koning  

 Daniël 9:1-20 

Verootmoediging, een oud woord uit de kerk. Tale Kanaäns waar je (soms) niet 

zo blij mee bent. En wat er mee bedoeld wordt, ook dat is niet zo populair. 

Ootmoed, nederigheid. 

Past dat wel bij assertieve mensen die rechten willen claimen? Die de vrijheid 

willen houden? 

De betekenis van ootmoed is zo mooi, het is niet passief. Ootmoed heeft te 

maken met ontzag en eerbied voor de stem van God. Onder de indruk zijn van 

de grootheid en heiligheid van God. En wie ontzag heeft laat zich gezeggen. We 

zien hier in Daniël de ootmoedige die buigt voor de woorden van God. Die 

bereid is schuld te belijden. 

 

De bijbel: 

Daniël 9:1-20 
De smeekbede van Daniël 

1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die 
koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, 
2 in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op 
waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zou-
den na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. 
3 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, 
met vasten, en in zak en as. 
4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwek-
kende God,  Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die 
Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 
5   wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij 
zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. 
6 Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot 
onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. 
7 Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden 
ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die 
dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun 
trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben. 
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8 Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij on-
ze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben. 
9   De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving,  hoewel wij tegen 
Hem in opstand zijn gekomen. 
10 Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE, onze God, om volgens Zijn wetten 
te wandelen, die Hij ons gegeven heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten. 
11 Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw 
stem. Daarom is over ons de  vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet 
van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd. 
12 Hij heeft Zijn woorden bevestigd die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters 
die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de he-
mel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. 
13 Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij heb-
ben het aangezicht van de HEERE, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te 
keren van onze ongerechtigheden en verstandig met Uw waarheid om te gaan. 
14 Daarom heeft de HEERE over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht. Want 
de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij 
naar Zijn stem niet geluisterd hebben. 
15   Nu dan, Heere, onze God, U,  Die Uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt 
en U een Naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dage is – wij hebben gezondigd, wij hebben 
goddeloos gehandeld. 
16 Heere, laten toch Uw toorn en Uw grimmigheid zich afwenden van Uw stad Jeruzalem, 
Uw heilige berg, op grond van al Uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de onge-
rechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot smaad geworden voor allen die 
ons omringen. 
17 Nu dan, onze God, luister naar het gebed van Uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, 
omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is. 
18 Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien 
waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op 
grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. 
19 Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwil-
le van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen. 
De zeventig weken 
20 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn 
volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwil-
le van de heilige berg van mijn God – 

 

Daniël 9:1-20 

Moeilijk:  

 

Een vraag? 

 

Onthouden! 
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Over nadenken: 

1. Voor Daniël zijn de boeken (vers 2) belangrijk. God spreekt tot hem door 

dromen en visioenen. Uit zijn gebed merk je hoe belangrijk de boeken 

van Mozes, de Psalmen en de profetische boeken zijn. 

Hoe belangrijk is de Bijbel voor jou? 

 

2. Hoe herken jij Gods stem het duidelijkst? Hoe ga jij met de woorden van 

God om? 

 

3. Daniël noemt God groot en ontzagwekkend. Hoe spreek jij God aan? 

 

4. Daniël zegt: Wij hebben gezondigd. Moeten wij schuld belijden voor de 

mensen om ons heen? Voor familie, vrienden, landgenoten? 

 

5. Is het wel nodig dat we met onze vragen en zorgen naar God komen? Hij 

weet toch alles? 

Lees Mattheüs 6:7 

 

 

Verhaal  

Henri Nouwen vertelt in het boek ‘Met open handen’ een verhaaltje. 
Een oude mevrouw moest in het verpleeghuis worden opgenomen. In haar ge-
balde hand hield ze een muntje geklemd. Ze liet het niet los. Tot een verpleeg-
kundige haar hand met kracht opende. Ze mocht het niet houden. 
Zo moet God soms onze vuist openmaken, we willen graag blijven vasthouden. 
Onze spullen, onszelf, onze schuld en zelfs onze pijn. 

 

 


