JONA EN DANIËL LES 6  GOD BEVRIJDT DANIËL UIT DE
LEEUWENKUIL
DANIËL 6

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen een leven leiden dat toegewijd is aan God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Daniëls trouw aan God te omschrijven.
Te verklaren waarom Daniël in de leeuwenkuil werd geworpen.
Te vertellen waarom Darius blij was om Daniël nog in leven te zien.
Uiteen te zetten wat God over Zichzelf openbaarde door Daniël te redden.

MEMORIEVERS

Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.






Leef een toegewijd leven voor God.
Maak er een gewoonte van om voortdurend te bidden.
Dien God voortdurend.
Vertrouw er op dat God trouw is aan degenen die Hem toebehoren.
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TOEPASSINGEN

1

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Daniëls nieuwe koning, nieuwe positie en nieuwe vijanden (Daniël 6:1-4)
Hoewel Daniël bijna vergeten was tijdens de regering van Belsassar, zag Darius, de nieuwe koning van Babel,
Daniëls potentieel. Toen Darius (mogelijk een andere naam voor koning Cyrus) zijn regering begon,
herorganiseerde hij zijn koninkrijk en verdeelde het onder 120 stadhouders aan (ook wel satrapen genoemd).
Ook stelde hij drie rijksbestuurders aan die verantwoordelijk waren over deze satrapen (6:1-3). Mogelijk omdat
Daniël bijna 40 jaar Nebukadnessar had gediend en onlangs het handschrift op de muur kon uitleggen, maakte
Darius hem tot één van deze rijksbestuurders. God zegende het werk van Daniël zoveel, dat de koning hem
zowel verantwoordelijk voor de satrapen als de rijksbestuurders wilde maken (6:4). Niet verrassend waren
zowel de satrapen als de rijksbestuurders jaloers op de promotie die Daniël zou krijgen en wilde ze hem in
diskrediet brengen bij de koning.

Daniël was niet enkel gekend om zijn professionele uitmuntendheid en persoonlijke heiligheid, maar ook om
zijn gebedsleven. Drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van
zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan (6:11). Voor minstens 65 jaren (Daniël was nu meer dan 80 jaar
oud) had Daniël zichzelf trouw toegewijd in het zoeken van Gods aangezicht door drie keer per dag in gebed tot
God te gaan. (Een machtig voorbeeld van het gebed van Daniël wordt weergegeven in Daniël 9:4-19.) Daniels
gebeden kwamen overeen met zijn leven. Na minder dan twee regeringsjaren wist Darius al dat Daniël iemand
was die zijn God voortdurend diende (6:17). De heidense koning waardeerde alles wat Daniël deed, hij dit deed
om God te dienen. Alle mensen konden Daniëls gebeden en toewijding zien, maar de grootste waardering van
Daniels trouw kwam van God. Toen God hem bevrijdde van de leeuwen, kon Daniël zeggen dat hij “voor Hem
onschuldig (was) bevonden” (6:23). Daniël was er van overtuigd dat zijn zonden waren vergeven door God en
dat zijn leven God behaagde. De beoordeling van zijn eigen hart werd bevestigd toen God hem redde. Verder
zien we in de tekst dat Daniël werd gered “omdat hij op zijn God had vertrouwd” (6:24). Of het nu in de
leeuwenkuil was of in dagelijks gebed, Daniël bleef toegewijd leven voor de Heer.
Daniëls vijanden smeden een complot om hem te doden (Daniël 6:7-18)
Niet in staat om enig gebrek te vinden in het leven van Daniël, smeedden de satrapen en rijksbestuurders een
ogenschijnlijk perfect plan om Daniël de doodstraf te laten ondergaan voor het overtreden van Darius’ wet.
Maar eerst moesten ze Darius een wet laten opstellen waarvan ze zeker wisten dat Daniël ze zou overtreden!
Met Daniels gebedsleven voor ogen logen de bestuurders dat ze allemaal wilden dat de koning een wet zou
opstellen die zou verplichten dat alle gebeden naar de koning zouden worden gericht (6:7-8). Ze stelden voor
dat eenieder die deze wet niet zou gehoorzamen, gestraft zou worden door in de leeuwenkuil geworpen te
worden. Koning Darius werd ongetwijfeld gecharmeerd door het voorstel en tekende het onveranderlijke
wetsvoorstel (6:9-10). Darius besefte echter niet dat hij hiermee het doodsvonnis van zijn favoriete raadsman
had ondertekend!
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Daniëls toegewijd leven (Daniël 6:5-6)
De satrapen en rijksbestuurders wilden Daniël in diskrediet brengen, “maar zij konden geen enkele grond voor
een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem
gevonden werd” (Dan.6:5). Daniël was onbesproken, zowel persoonlijk als professioneel. Hij was niet enkel
moreel uitmuntend, maar volbracht zijn taak ook enorm goed. De enige plek waar de bestuurders Daniël
kwetsbaar in vonden, was in zijn diepe toewijding in het gehoorzamen van Gods wet (6:6). Na gedurende 65
jaar in Babel te hebben geleefd was Daniëls reputatie nog steeds zo onbesproken dat zijn vijanden zijn
heiligheid erkenden.
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Het visioen van Nebukadnessar begon werkelijkheid te worden. Het gouden hoofd (dat Belsassar voorstelde)
was van macht ontnomen en de borst en armen van zilver (die Medo-Perzië voorstelde) begon te regeren
(Dan.2). Het Medo-Perzisch rijk was het meest machtige rijk dat de wereld ooit had gekend. De Heer had
getrouw Israëlieten als Daniël, Mesak, Sadrak en Abednego bevrijd onder het Babylonische regime, maar zou
Zijn trouw blijven duren in een tijd van heidense bezetting? In Daniël 6 laat Daniël zien dat Gods trouw niet
veranderde met de val van Babel, maar dat God degenen die getrouw zijn aan Hem altijd zal verdedigen. God
gebruikte de trouw van Daniël om Zijn eigen karakter kenbaar te maken.

Nadat Daniël het decreet had vernomen ging hij naar huis en bad. Hij liet de dreigende doodstraf zijn
gebedspatroon niet veranderen. Zoals altijd (en waarschijnlijk goed beseffende dat hij bespied werd), opende
Daniël zijn ramen en richtte hij zich naar Jeruzalem, waar de tempel had gestaan. De drie gebeden die hij
bracht waren duidelijk niet gericht naar de koning (6:11). Daniël maakte van zijn gebeden geen schouwspel,
maar wilde zijn gebedspatroon ook niet wijzigen omwille van mogelijke vervolging.

Daniël roemde God voor het veilig doorkomen van de nacht. Terwijl hij zich nog steeds in de kuil bevond, zei hij
tegen de koning dat God een engel had gestuurd om de muilen van de leeuwen te sluiten, omdat hij onschuldig
was voor zowel God als de koning (6:22-23). Terwijl hij het onrechtvaardig bevel van de koning had overtreden,
was Daniël toch nog steeds rechtvaardig, omdat hij Gods gebod had gehoorzaamd. Net zoals zijn drie vrienden
uit de brandende oven waren gekomen zonder dat hun kleding verschroeid was, kwam Daniël uit de
leeuwenkuil zonder een schram of kleerscheur (6:24). Het ware wonder van Gods bevrijding werd benadrukt
toen de aanklagers en hun families in de kuil werden geworpen om de straf te ondergaan die Daniël wilden
geven. Hun lichamen werden verscheurd door de leeuwen (6:25). De leeuwen waren gezond, hongerig en in de
mogelijkheid om Daniël te verscheuren, maar toch had God Daniël gered omwille van zijn geloof (6:24).
Daniëls God wordt geloofd (Daniël 6:26-29)
Net zoals Nebukadnessar had gedaan toen God de drie mannen redden van de oven, reageerde Darius op Gods
wonder met het loven van God. Darius vaardigde een bevel uit dat alle inwoners van zijn koninkrijk “voor de
God van Daniël zal vrezen en beven” (6:27). Na Gods miraculeuze bevrijding te hebben gezien, prees Darius
God en zei: “Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid; zijn koningschap is onverderfelijk en zijn
heerschappij duurt tot het einde” (6:27). Ondanks dat het Medo-Perzisch rijk geweldig was, was het niets
vergeleken met Gods oneindige koninkrijk. Darius had met eigen ogen gezien dat God “bevrijdt en redt, en
tekenen en wonderen doet in hemel en op aarde” (6:28). God werkte doorheen Daniëls toegewijd leven om
Zijn macht te laten zien. Darius eindigde door de God te prijzen “die Daniël uit de macht der leeuwen heeft
bevrijd” (6:28). God had Daniël bevrijd en bleef hem gedurende zijn hele leven in Babel verder zegenen (6:29).
Conclusie
Anders dan vele andere figuren uit de Bijbel bleef Daniël gedurende zijn hele leven trouw aan God. Hij diende
God voortdurend en bad zonder ophouden. Hij had een onbesproken getuigenis en onwankelbaar vertrouwen
in God. Zijn afhankelijkheid van de Heer zorgde voor unieke gelegenheden om Gods glorie te zien uitwerken in
zijn leven. God gebruikte Daniëls trouw om Zichzelf te verheerlijken onder de meest machtige mannen uit de
geschiedenis van de mens.
Gelovigen die er naar verlangen dat hun levens ook een getrouw getuigenis zijn van Gods trouw moeten zien
naar Daniëls leven en hun volledige afhankelijkheid van de Heer erkennen. Enkel door afhankelijk te zijn van
God, te vertrouwen op de dood van Zijn Zoon om vergeving en te onderworpen te zijn aan het werk van Zijn
Geest, kan de gelovige een getrouw leven leiden als dat van Daniël. Terwijl de gelovige vertrouwt op God, moet
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Daniëls God bevrijdt hem (Daniël 6:19-24)
Na een slapeloze nacht al vastend te hebben doorgebracht (Dan.6:19), ging Darius vroeg in de ochtend naar de
leeuwenkuil om de toestand van Daniël waar te nemen. Zijn roep naar Daniël verraadden een gemengd gevoel.
Enerzijds was zijn stem bedroefd (6:21), wat liet zien dat hij het ergste vreesde. Anderzijds riep hij: “Daniël, gij
dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden?”
(6:21). De koning was “ten zeerste verheugd” toen hij Daniëls stem hoorde (6:24).
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Het plan van de bestuurders werkte perfect. Van zodra ze zagen dat Daniëls gebeden niet veranderden, gingen
ze naar de koning en maakte Daniëls ongehoorzaamheid bekend (6:12-14). Koning Darius kreeg spijt dat hij het
nieuwe wetsvoorstel had ondertekend en deed er alles aan om Daniël te bevrijden (6:15). Maar naargelang de
dag vorderde, maakten de bestuurders hem er op attent dat de wetten van de koning niet veranderd konden
worden (6:16). Tegen zijn wil in gaf Darius het bevel om Daniël in de leeuwenkuil te werpen. Vooraleer de
leeuwenkuil werd verzegeld, zodat niemand Daniël nog kon redden, maakte Darius zijn hoop bekend aan
Daniël: “Uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u!” (6:17). Mogelijk had Darius gehoord hoe God de
Israëlieten uit Egypte had gered of hoe Mesak, Sadrak en Abednego werden gered uit de brandende oven. Of
misschien had Daniëls toewijding aan de Heer hem overtuigd dat zijn God anders was dan alle andere goden
die de heidenen dienden. Hoe dan ook, Darius hoopte om Daniël de volgende ochtend terug levend te
ontmoeten.

hij het voorbeeld van Daniël volgen in het maken van wijze keuzes, zoals toegewijd zijn in het dagelijks en
voortdurend bidden en gehoorzamen van Gods wet. En daarbij God met heel het hart te dienen. God zal
Zichzelf verheerlijken wanneer een gelovige zijn leven toewijdt aan Hem.

MOEILIJKE WOORDEN
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Verordening (van overheidswege), besluit.
Verdacht maken.
De gouverneur van een Perzische provincie.
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Decreet
In diskrediet brengen
Satraap

BIJBELLES
INLEIDING
Zou jij bang hebben als jij in een ruimte gezet werd vol met hongerige leeuwen? Dit zou voor veel mensen iets
angstaanjagend zijn, maar niet voor Daniël. Daniël was meer bevreesd voor God. Hij koos ervoor om God te
gehoorzamen en Hem te vertrouwen dat Hij hem voor de leeuwen zou beschermen. Laten we eens kijken wat
er vandaag in de les gebeurt als Daniël in de leeuwenkuil geworpen wordt.

SAMENVATTING
Daniël was een getrouwe dienaar van de Heer. God had hem doorheen zijn leven vele malen gebruikt, om Zijn
soevereiniteit over alles te laten zien. Deze gebeurtenis was niet anders. Daniëls trouw in gebed was bij de
mensen rondom hem bekend. Hij bad drie keer per dag richting Jeruzalem bij zijn geopende raam. De
ambtenaren van de koning mochten Daniël niet en zochten naar een manier om hem in kwaad daglicht te
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was het karakter van Daniël dat zelfs bekend was bij de mensen die hem niet mochten?
Zelfs de mensen die Daniël niet mochten, konden bij hem niets verkeerd vinden. Als ze voor iets slechts
zochten om over hem te zeggen, was er niets te zeggen. Ze wisten dat hij een man van gebed,
persoonlijke heiliging en kundige uitmuntendheid was.
 Hoe wisten de mensen dat Daniël een man van gebed was?
Daniël opende zijn ramen en bad drie maal per dag richting Jeruzalem.
 Wat was het plan van de ministers en satrapen (stadhouders) om Daniël in een kwaad daglicht te
stellen bij de koning?
Ze wisten dat Daniël elke dag bad. Hun plan was dat de koning een wet zou maken, waarvan ze wisten
dat Daniël het zou overtreden. De wet was dat elk gebed gericht moest zijn naar de koning. Het gevolg
voor het breken van de wet zou de dood in de leeuwenkuil zijn. De koning ging met de wet akkoord.
 Wat ging Daniël doen na het horen van het besluit van de koning?
Daniël ging naar huis en vastte en bad. Hij veranderde zijn gewoonte van gebed niet, maar bleef
bidden zoals hij altijd had gedaan.
 Wat was het gevolg voor Daniël voor het ongehoorzaam zijn naar het bevel van de koning?
Toen de ambtenaren zagen dat Daniëls gewoonten van het gebed niet was verandert, gingen ze naar
de koning om hem te vertellen wat Daniël deed.
 Wat ging de koning met Daniël doen?
De koning stuurde Daniël vol spijt en vol van treuren naar de leeuwenkuil.
 Wat deed de koning tijdens de nacht dat Daniël in de kuil was?
Hij sliep niet en hij at niet toen Daniël in de leeuwenkuil was. De volgende morgen ging hij naar de kuil
en riep naar beneden. Hij zei, “Daniël, dienaar van de levende God, heeft de God die je zo trouw
vereert, je kunnen redden van de leeuwen?” (Dan.6:20). Hij was erg blij toen hij de stem van Daniël uit
de leeuwenkuil hoorde en dat alles goed was.
 Wat zei Daniël toen hij tegen de koning sprak?
Daniël gaf God de eer voor zijn veiligheid. Hij zei dat gedurende de nacht God een engel had gestuurd
om de leeuwen in toom te houden, omdat hij onschuldig was. Hij kwam uit de leeuwenkuil zonder een
schram, hij was ongedeerd, want God had zijn leven in Zijn hand.
 Hoe reageerde koning Darius op wat er was gebeurt?
De koning prees God en zei dat anderen Hem ook moesten vrezen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Daniël 6.

stellen bij de koning. Terwijl ze zochten, konden ze niets verkeerd vinden. Dus bedachten ze een plan. Ze
besloten om de koning te vragen om een wet te maken waardoor Daniël in de problemen zou geraken. De
koning keurde de wet goed, wat zei dat iedereen moest bidden tot de koning. Toen Daniël de volgende dag
ging bidden tot de ware levende God, zagen de ambtenaren hem en vertelden dit aan de koning. Toen de
koning dit hoorde, was hij erg verdrietig, want hij wist dat Daniël nu in de leeuwenkuil geworpen moest
worden. De koning sliep en at de hele nacht niet. Hij ging de volgende morgen naar de leeuwenkuil om te zien
of Daniël opgegeten was of dat de Heer hem beschermd had. Die nacht had God een engel gestuurd om de
muilen van de leeuwen te sluiten en Daniël te redden. De koning was heel blij en prees God.
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Daniël was een getrouw dienaar van God doorheen heel zijn leven. Hij bleef trouw en bad voortdurend. Daniël
had vertrouwen in en was afhankelijk van God dat niet veranderde door de omstandigheden. Gelovigen zouden
ook dit onwankelbaar geloof en gehoorzaamheid aan God moeten hebben. Degene die hun vertrouwen op
Christus hebben geplaatst hebben veel om dankbaar voor te zijn. Ze zouden mannen en vrouwen moeten zijn,
waar niemand iets slecht van kan zeggen. De motivatie van de gelovige zijn daden, zou het verlangen moeten
zijn om een heilig leven te leiden en om God te behagen.

CRÈCHELES
Darius werd koning van het grote Babylonische rijk. Hij stelde er drie mannen aan die het rijk moesten
besturen. Een van de drie was Daniël. Daniël werkte hard en viel op omdat hij zo slim was. Darius dacht er zelf
aan om Daniël die macht over heel het koninkrijk te geven. De andere bestuurders werden jaloers op Daniël en
probeerden hem op een fout te betrappen. Maar ze konden niets vinden!

Toen Daniël van het nieuwe besluit hoorde, ging hij naar zijn huis. In een kamer had hij een open raam richting
Jeruzalem. Daar knielde hij neer en bad tot God, precies zoals hij dat elke dag deed. De mannen die dit plan
tegen hem bedacht hadden, zagen dat hun plan werkte en gingen naar de koning. “Majesteit,” zeiden ze,
“Daniël luistert niet naar u. Hij bidt gewoon, net als altijd, drie keer tot zijn God.”
Koning Darius werd zeer bedroefd. Daniël was namelijk een goede vriend van hem. Hij wilde niet dat Daniël zou
gedood worden. Hij probeerde te bedenken hoe Daniël nog gered kon worden, maar als de koning iets had
beslist, kon dat niet meer veranderd worden. Hij had geen andere keus en liet Daniël in de leeuwenkuil
werpen. Even zei hij nog tegen Daniël: “Misschien dat je God je nog kan redden, Daniël!”

“Bevrijd Daniël uit de kuil!” riep Darius, die heel blij was dat Daniël nog leefde. “En gooi die mannen die hem
kwaad wilde doen er maar zelf in.” Daarna schreef koning Darius een nieuwe wet. “Alle mensen in zijn
koninkrijk moeten voortaan Daniëls God eren. Want Hij is de levende God die voor altijd bestaat.
Daniël bleef heel zijn leven luisteren naar God en God zegende hem.
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Die nacht kon Darius niet slapen. Toen het licht begon te worden, ging hij meteen naar de leeuwenkuil.
“Daniël!” riep hij. “Heeft je God je van de leeuwen kunnen redden?” Daniël antwoordde: “Ja, majesteit. Mijn
God heeft mij gered! Hij stuurde een engel om de muilen van de hongerige leeuwen dicht te houden. Ze
hebben me niets gedaan.”
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“Het is onbegonnen werk!” klaagden ze tegen elkaar. “De enige manier om van Daniël af te komen is hem te
pakken op iets dat met God te maken heeft.” Ze bedachten een sluw plan en vroegen om koning Darius te
spreken. “Majesteit," zeiden ze tegen de koning, “wij vinden dat u een nieuwe wet moet maken waarin staat
dat dertig dagen lang niemand meer mag bidden tot een andere god, enkel maar aan u. Wie dat dan niet doet,
moet in de leeuwenkuil geworpen worden.” Koning Darius vond dat wel een leuk idee en keurde de wet goed,
zodat ze niet meer veranderd kon worden.

MEMORIEVERS
Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Jona en Daniël Les 1).

IJSBREKERTJES

Getrouw
Trouw is het houden aan je woord en je verplichting, God is getrouw en breekt nooit een belofte, maar doet
altijd wat Hij zegt. God verwacht van ons om trouw te zijn zoals Hij. Hebben de kinderen ooit een belofte
gemaakt en daarna gebroken, of hebben ze ooit iets gezegd om te doen en het daarna vergeten? Laat de
kinderen afspreken om niet te glimlachen of te spreken en speel dan een spel waar je probeert om hen aan het
lachen te krijgen of te laten spreken. Zouden de kinderen trouw zijn aan hun verplichting zelfs als ze wisten dat
ze daardoor konden sterven? Daniël was trouw in het gebed, zelfs wanneer zijn leven op het spel stond.
Leeuwen
Neem een leeuw knuffel mee om aan de kinderen te laten zien. Het is zacht en schattig. Zijn echte leeuwen zo?
Gebruik de volgende feiten om de kracht en de positie van de leeuw te bespreken: de groten, krachtige leeuw
is de grootste uit de katfamilie. Je kunt zijn donderende brul over de Afrikaanse vlakten, waar het leeft, horen.
De lange, dikke manen van de mannetjes leeuw geeft hem een koninklijke verschijning en maakt dat hij groter
lijkt dan dat hij werkelijk is. Het beschermt hem ook tijdens gevechten met andere mannetjes. Het vrouwtje
doet veelal het jagen, meestal ’s nachts. Ze hebben voorkeur voor groot wild, zoals zebra’s, antilopen en
giraffes. Maar ze eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen, inclusief vis, knaagdieren, vogels en ander kleine
prooi. Ze kunnen hun voedsel niet kauwen en moeten het in brokken doorslikken. Ze kunnen 35 kilogram aan
vlees in een maaltijd eten. Leeuwen besteden 20 uur per dag aan rusten of slapen. Ze kunnen ongeveer 15 tot
20 jaar oud worden. Volgroeide mannetjes wegen ongeveer 160 – 180 kilogram en zijn ongeveer 2.75 meter in
lengte. Vrouwtjes wegen ongeveer 110 tot 130 kilogram en zijn ongeveer 2.5 meter in lengte. Hun beider
schouderhoogte is ongeveer 1 meter hoog en een brul kan wel van 8 meter ver gehoord worden. Wat een
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Opnieuw en opnieuw
Een gewoonte is iets wat je steeds weer doet, opnieuw en opnieuw. Sommige gewoonten zijn goed, andere
slecht; sommige zijn noodzakelijk en sommige zijn persoonlijke voorkeur. Vraag de kinderen wat sommige van
hun gewoonten zijn (tanden poetsen, een bad nemen, eten, bidden voor het slapen gaan, etc.). Je kunt een
competitie houden om te zien welk kind het langste volhoud om niet met zijn ogen te knipperen. Knipperen
helpt om onze ogen gezond te houden en ons lichaam dot dit zonder dat we erover hoeven na te denken. Hoe
belangrijk is bidden voor onze gezondheid? Hoelang zouden we zonder het bidden kunnen? Daniël had de
gewoonte om iedere dag te bidden en hij wilde niet zonder doen, zelfs niet om zijn eigenleven te redden.
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Maak verschillende kaarten met daarop het memorievers geschreven en maak hier een puzzel van. Verdeel de
kinderen in kleine groepjes of individueel. Geef de kinderen een opdracht die opgezocht moet worden of stel
vragen. Bij elk goed antwoord of vervullen van de opdracht krijgen de kinderen een puzzelstukje. Welk groepje
of individu heeft als eerste de puzzel in elkaar en weet wat het vers is?
Variatie: Maak gebruik van het blad “Gods barmhartigheid naar Jona” blad twee (biddende figuur) uit Jona en
Daniël Les 1 “God is barmhartig naar Jona en Nineve.” Verstop in het lokaal de afbeeldingen en laat de
kinderen deze zoeken. Vertel daarna wat de afbeelding betekent en oefen het vers met de kinderen. Laat hen
eventueel de afbeelding op hun verskaart plakken die ze in hun album kunnen steken.

majestueus beest dat God geschapen heeft. (Laat een kleurenfoto van een echte leeuw zien vanuit een boek of
tijdschrift als je hier over spreekt.)
Vervolging
Kinderen begrijpen misschien niet helemaal wat het betekend om vervolgd te worden. Misschien begrijpen ze
niet hoe gelovigen van over de hele wereld lijden om hun geloof. Help de kinderen beter te begrijpen wat het is
om door een ander “vervolgd” te worden. Vraag hen te stemmen wat hun favoriete sport is. alle kinderen die
denken dat basketbal de beste sport is, zullen degene zijn die worden vervolgd. Leg uit dat deze kinderen niet
mogen meedoen tijdens de speeltijd, geen koekje krijgen, etc. Gebruik deze illustratie om over de vervolging te
spreken die Daniël het hoofd moest bieden.

Daniëls gewoonte
Geef elk kind een kopie van de bladen “Daniëls gewoonte.” Laat de kinderen de twee cirkels uitknippen en ook
langs de inkepingen van de klok om flappen te vormen. Lijm de twee cirkels aaneen, met de klok boven. Knip
de pijlen uit en bevestig deze aan de klok met splitpennen. Wanneer de kinderen de flappen omvouwen, zullen
ze de gewoonten van Daniël zien.

KNUTSELACTIVITEITJES
Een muilkorf
Neem een muilkorf van een hond mee. Vraag de kinderen waar dit voor is. Na het beluisteren van hun ideeën,
leg je uit dat een muilkorf gebruikt wordt om een hond het zwijgen op te leggen of te voorkomen dat het
mensen bijt. Vraag welke dieren een muilkorf kunnen dragen. Vraag ze daarna of ze denken dat een muilkorf
een leeuw zou stoppen om hen te bijten. Vraag wat zij zouden doen wanneer zij opgesloten zaten in een kooi
met een hongerige leeuw. Instrueer hen om goed naar de les te luisteren en zien wat er met Daniël gebeurt
toen hij voor de leeuwen kwam te staan.
Hongerige leeuwen
Aan het begin van de les geef je de kinderen een snack die ze graag lusten (een snoepje of een cracker, etc.).
(Vraag eventueel de ouders of de snack acceptabel is.) Vertel de kinderen dat ze de snack niet mogen eten, ook
al hebben ze er nog zo’n zin in, totdat je zegt dat ze het mogen eten. Wanneer je de hongerige leeuwen
beschrijft en hoe God de muilen toesloot en de leeuwen weerhield van het eten van Daniël, vraag je de
kinderen hoeveel van hen al een beetje van hun snack gegeten hebben. God stopte de leeuwen van zelfs maar
een beetje van Daniël te eten. Maar net zoals de leeuwen uiteindelijk gevoed werden, laat je de kinderen ook
op gepaste tijd hun snack eten.
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Leeuwencirkel
Geef elk kind een kopie van de bladen “Leeuwencirkel” en een wit vel papier. Laat de kinderen de oranje cirkels
uitknippen en ze op het witte vel plakken, om zo een lichtelijk vlakke cirkel of rechthoekige vorm te krijgen. Dit
zijn de manen van de leeuw. Laat de kinderen dan de gele cirkels uitknippen en plak de grotere cirkel bij de
oranje cirkel om het gezicht van de leeuw te maken. Plak de middelgrote zwarte cirkel op als de neus en de
twee kleinere cirkels als ogen. Laat de kinderen de overige cirkels bij het gezicht plakken, twee voor de oren en
drie om de mond te maken. Laat hen daarna het vers uit Daniël 6:17 onderaan het vel plakken.
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KNUTSELWERKJES

Geef de brief door
In dit hoofdstuk hebben we geleerd dat er twee brieven doorheen het koninkrijk gestuurd werden. In vers 4-9
was dit het slechte nieuws van de opdracht om voor 30 dagen alleen tot de koning te bidden. Dan in de verzen
25-27 was het goed nieuws van een bevel om de levende God te vrezen. Speel verschillende keren het
doorgeef spel.
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Laat de kinderen in een cirkel zitten, terwijl de muziek speelt, laat je een boekrol de cirkel rondgaan. Wanneer
de muziek stopt, welk kind de rol in handen heeft is uit. Je kunt ook twee boekrollen rond laten gaan. Eenieder
die de rol vast heeft als de muziek stopt, mag de rol openen om te zien of het goed of slecht nieuws is.
Kinderen die slecht nieuws ontvangen zijn uit. Voor jongere kinderen kun je voor het goede en het slechte
nieuws een plaatje van een blij gezicht of groen licht gebruiken en een droevig gezicht of een rood licht.
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DANIËLS GEWOONTE
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DANIËLS GEWOONTE
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LEEUWENCIRKEL
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LEEUWENCIRKEL
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GOD BEVRIJDT DANIËL UIT DE LEEUWENKUIL
(HANDREIKING KINDEREN)
DANIËL 6

MEMORIEVERS

Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.



De rijksbestuurders en de stadhouders konden geen fout vinden bij
Daniël omdat hij __________ was. (6:5)

 Schrijf Daniël 6:6 op.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 Beschrijf het besluit van de koning.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Stopte Daniël met bidden tot God na het besluit van de koning? ______
 Hoe strafte de koning Daniël? __________________________________
 Geloofde de koning dat God Daniël zou beschermen? ______________
 Hoe beschermde God Daniël? __________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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