
 Les 4 – Ho, stop! 

 Lezen uit de Bijbel      Daniël 6: 1 – 7 

 

 

Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen tweeënzestig jaar.   
Darius ging ertoe over honderdtwintig satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen 
stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan hen moesten de satrapen 
rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden.  
Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone 
begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom 
probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te 
klagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, 
want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die 
mannen: ‘Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat 
verband houdt met de wet van zijn God.’ 
 
Verklaring: 
de Mediër:  
Babylonië was bezet door de Meden en de Perzen. 
 
Satrapen: 
Dat zijn een soort stadhouders. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
Kringgesprek     
 
Roddelen ze wel eens van je? 
Doe je er zelf aan mee? 
Op msn? Per sms? 
Hoe voel je je als de hele groep tegen je is? 
Zijn ze wel eens jaloers op je goeie cijfers of op je leuke kleren? 
Trekt de meester wel eens iemand in de klas voor? 
Probeer je wel eens een laag cijfer te halen om niet op te vallen? 
Wat zou je doen al men je zou verbieden om te bidden? 
 
 

 
  
 
 



   

Vertellen       
 

78 - Een hete, donkere. Angstige nacht bij de leeuwen    
 

 

In een zaal van het Koninklijk paleis te Babylon zitten een paar erg belangrijke mensen: ministers, 
stadhouders en adviseurs. Ze praten met elkaar, terwijl bedienden rondgaan met koele dranken. 
Straks zal de grote gong voor het eten luiden. De deuren van de tuin staan wijd open. Dunne 
gordijnen waaien zachtjes naar binnen als de warme wind ertegen blaast. Plotseling zegt een van 
hen: 'Kijk eens, de koning wandelt met die asielzoeker uit Juda.' 
Een paar mannen staan op en kijken ook. 
Ja, koning Darius heeft zijn arm vertrouwelijk geslagen om de gebogen schouders van de oude 
Daniël. Ze lopen gezellig te praten. Soms hoor je de lach van de koning opklinken. Een van de 
adviseurs, Slassar, zegt zuur: 'Ik kan die jood niet uitstaan.' 
'Hij is anders een goede minister.' antwoordt een stadhouder, die het voor Daniël op wil nemen. 'En hij 
zorgt goed voor het volk.' 
'Ja, een beetje te goed!' zegt de adviseur weer. 'Ik heb horen vertellen dat de koning hem zelfs 
onderkoning wil maken. Stel je voor. Een allochtoon als onderkoning!'  
Hij werpt een boze blik de tuin in. 
'De koning vindt hem anders heel bijzonder,' zegt de stadhouder weer. 
'Heel bijzonder!' stuift Slassar op. 'Die man is niet normaal. Weten jullie wel dat hij driemaal per dag 
voor het open raam tot zijn God bidt?' 
Hij neemt een slok wijn en vervolgt: 'Maar we houden hem goed in de gaten. Als we hem op een fout 
kunnen betrappen, dan is hij er gloeiend bij.' 
Een minister haalt zijn schouders op en zegt: 'Dan kun je lang wachten, Slassar. Daniël is trouw en 
werkt heel precies.' 
Hij strijkt peinzend met zijn hand langs zijn baard en voegt er aarzelend aan toe: '... Tenzij we iets 
tegen hem kunnen vinden in de dienst van zijn God.' 
'Wacht! Ik heb een plan!' roept Slassar uit. Iedereen komt om hem heen staan en Slassar vertelt wat 
hij net bedacht heeft om Daniël ten val te brengen. 
De volgende dag staan de ministers en stadhouders voor de koning. 
'O, koning, leef in eeuwigheid. We vinden dat u een wet moet maken dat niemand deze maand tot een 
god mag bidden, alleen tot u. En wie het toch doet, zal in de leeuwenkuil gegooid worden.' 
De koning is verbaasd over dit voorstel. Hij trekt zijn wenkbrauwen hoog op en kijkt hen één voor één 
aan. 
'Iedereen in het land moet weten dat u de baas bent, majesteit.' zegt Slassar vleiend. 
De koning knikt bedachtzaam, weifelt nog even en grijpt dan de pen. Hij tekent het besluit. 
Als Daniël hoort dat deze wet is getekend, gaat hij naar huis. Hij heeft een bovenkamer met open 
ramen aan de kant van Jeruzalem en zoals gewoonlijk buigt hij zijn knieën. Hij gaat niet in een kast 
zitten of onder het bed liggen bidden. Denken ze soms dat hij zich schaamt voor zijn God? Denken ze 
soms dat een bevelschrift van de koning hem zal doen ophouden te bidden? Dan hebben ze het mooi 
mis. Daniël blijft bidden tot God. 
Zodra de vijanden Daniël voor het raam zien bidden, rennen ze naar de koning om het te vertellen. Ze 
dringen er bij hem op aan om Daniël in de leeuwenkuil te gooien, omdat een wet van Meden en 
Perzen nooit herroepen mag worden.  
De koning merkt dat hij in de val is gelopen. Hij probeert van alles om zijn vriend te bevrijden, maar 
tevergeefs. 
Bij het licht van fakkels wordt Daniël in de avond opgehaald om in de leeuwenkuil geworpen te 
worden. De koning is erg bedroefd. 
'Ik hoop dat uw God, die u met uw hele hart dient, u zal bevrijden.' 
Er wordt een steen gelegd op de opening van de kuil. Darius verzegelt die met zijn zegelring. 
Zo'n hete, donkere, angstige nacht heeft Daniël nog nooit meegemaakt. Om hem heen loert het 
doodsgevaar. 
Er hangt een geur van leeuwen en leeuwenuitwerpselen. Hij hoort hun gesnuif en het zachte 
grommen, waarmee ze met elkaar contact onderhouden. Hij voelt hun vachten als ze langs hem 
lopen. Elk moment kan hij een harde dreun verwachten, scherpe klauwen voelen of een felle pijn. 
Maar Daniël weet bij wie hij kan schuilen. De Heer is immers zijn schild en pantser.  
De koning kan niet slapen. Wat een nacht! Daniël, zijn vriend, gedood door de leeuwen. Of... 
Zodra het lichter wordt houdt hij het niet langer uit. Hij rent naar de leeuwenkuil. Met betraande ogen 
en bedroefde stem roept hij uit: 'Daniël, leef je nog? Heeft je God je kunnen bevrijden?' 



Er weerklinkt een ijselijk gebrul van een leeuw. De koning deinst achteruit, geschrokken... 
Net wil hij zich omkeren om weg te gaan als hij plotseling een bekende stem hoort. 'O, koning, leef in 
eeuwigheid! Mijn God heeft een engel gestuurd en die heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden. 
Ze hebben mij niets gedaan omdat ik onschuldig ben.' 
Wat is de koning blij. Zijn vriend leeft nog. Zijn God heeft hem gered. 
Daniël wordt opgehesen en is weer vrij.  
Zijn vijanden hebben echter geen redder. De leeuwen verscheuren hen met huid en haar. 
Koning Darius schrijft een rondzendbrief. Daarin geeft hij bevel om in zijn gehele rijk de God van 
Daniël te eren, want alleen Hij is de enige echte God. 
In de grote paleistuin wandelen Darius en Daniël. De koning heeft zijn arm geslagen om de gebogen 
schouders van zijn oude vriend. 'Vertel me alles, Daniël. Alles van die hete, donkere, angstige nacht 
bij de leeuwen.' 
Daniël vertelt en zo nu en dan horen de bedienden de lach van de koning weerschallen tegen de 
gebouwen. 
 

 

  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eerbied   

 
   Ik kan het eigenlijk niet 

goed hebben, Heer, als 
ze achter mijn rug om 
over me roddelen. Ik 
kan me dan niet 
verdedigen. Ik vlucht in 
uw armen en hoop er 
het beste van. 

 

 Nou willen we niet 
schijnheilig zijn, 
want zelf roddelen 
we ook wel eens 
over iemand 
anders. Dat is fout. 
We weten het en 
toch gaat het zo 
gemakkelijk. 

 

  

 U leerde ons: wat jij niet 
wilt dat jou geschiedt, doe 
dat ook bij een ander niet. 
Dat is haast de 
belangrijkste wet in de 
wereld. 

   Praten met u is zo 
belangrijk voor ons. We 
bidden u voor kinderen 
in andere landen waar 
het verboden is om tot 
Jezus te bidden. 
Geef hen moed en 
kracht in Jezus’ naam. 
Amen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     

 

* doorfluisteren 

 

In een kring. 

De leidster fluistert de eerste een zinnetje in het oor en die moet het weer doorfluisteren naar 

de volgende. Wat komt er aan het eind uit? 

 

* Palmtree werkblad 26b 



 
 

 

 

 



 

* woordzoeker Daniël 

 
 

  

 

 

  

  



 

Tekst   

 

Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden en je zult mij eren.  Ps.50:15 

Leer dit met behulp van de rebus.  

Rebus nr. 9 

 
 

  



Activiteit     
 

*    

 
 

 

 

 



* Kijk naar dit plaatje van de Onze Vaderkerk in Jeruzalem. Maak zo’n tekening op de rand 

van een vel papier  

   en plak het Onze Vader in het midden. 

  

 

De "Onze Vader"-kerk in Jeruzalem is gebouwd op de 
plaats waar Jezus Zijn leerlingen het "Onze Vader"heeft 
geleerd. De kerk is versierd met keramiek tegels waarop 
het "Onze Vader" in vele verschillende talen staat 
geschreven. 

            

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Werkje.  

Gebruik bijgaande afbeelding.  

Knip het deurtje met de bloem uit en plak het Onze Vader op het witte gedeelte.  

Plak een dubbelgevouwen strookje achter de bloem, zodat het deurtje open en dicht kan.  

Op het hartje van de bloem kun je nog een kraaltje plakken 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Waarom wilde koning Darius vrienden zijn 

met Daniël?  

1 door zijn buitengewone begaafdheid  

2 Wat gebeurde er met de andere 

stadhouders en rijksbestuurders?  

2 nee  

3 Konden ze Daniël op een fout betrappen?    3 Of er een verbod op bidden mocht komen  

4 Hoeveel keer per dag ging Daniël bidden?   4 Daniël kwam er ongedeerd uit en de 

slechteriken werden in de kuil gegooid   

5 Wat vroegen de bestuurders aan Darius?  5 Ze werden jaloers  

6 Wat zou de straf zijn als men het gebod 

overtrad?   

6 Die mochten niet herroepen worden   

7 Wat was er met die wetten van de Meden 

en de Perzen?   

7 Een manier te vinden om Daniël te redden  

8 Wat probeerde de koning?   8 Een steen  

9 Wat werd er op de kuil gelegd?   9 driemaal   

10 Wat was er gebeurd na die nacht?   10 Men zou in de leeuwenkuil gegooid worden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1- 1     2- 5    3- 2   4- 9     5- 3    6-10     7-6     8-7     9-8     10- 4  

 
 

 


