
 
Antwoorden 19.1: Daniël is vastberaden 
 
Vraag 1 
a. Jojakim 
b. Nebukadnezar 
c. Babel ligt rechtsonder op het kaartje, Jeruzalem linksonder. Leg uit dat Jeruzalem vanuit Babel 

werd ingenomen.  
 
Vraag 2 
a. Aspenaz 
b. Hij moet op zoek gaan naar jonge mannen uit het volk van Israël, die van adellijke/koninklijke 

afkomst zijn.  Jonge mannen die… 

 er knap uitzien: met een goedverzorgd, mooi uiterlijk, zonder lichaamsgebrek 

 knap zijn: veel weten, veel kennis hebben, goed opgeleid zijn, intelligent zijn 
zodat ze een plek kunnen innemen aan het hof. De koning wil dat zij les krijgen in de 
geschiedenis en de taal van Babel. 

 
Vraag 3 
Daniël  -  Beltsazar 
Hananja -  Sadrach 
Misaël  -  Mesach 
Azarja  -  Abed-Nego 
 
Vraag 4 
a. Hij heeft er over nagedacht, hij neemt zich voor om het niet op te volgen. Het is een 

weloverwogen besluit. Het betekent, dat Daniel niet van plan is op zijn besluit terug te komen. 
Hij is moedig en standvastig. Hij vertrouwt erop, dat de Heere Zijn zegen geeft over zijn 
voornemen. Benadruk, dat Daniël nog maar een jongen is van ongeveer 14 jaar! Dat zet zijn 
keuze in een heel bijzonder licht.  

b. Ja, dat zou heel erg zijn. Daniel zou dan niet trouw gebleven zijn aan de Heere en Zijn gebod. Hij 
zou dan getwijfeld hebben aan Gods zorg voor hem.  

c. Dan ben je kordaat en resoluut. Je weet waarvoor je staat, je bent zeker van je zaak en geeft niet 
op. Je besluit staat vast, je komt er niet op terug. Letterlijk betekent vastberaden vastbesloten, 
onvermurwbaar, gedecideerd.  

Praatwolkjes: 
“Ik vind het moeilijk om trouw te zijn aan de Heere”:  
Leef je in in de kinderen. Probeer je voor te stellen hoe moeilijk het voor hen is om tegenover 
bijvoorbeeld vrienden en vriendinnen staande te blijven als er iets gebeurt, dat tegen Gods geboden 
ingaat. Blijf ‘dicht bij huis’: denk bij het bespreken bijvoorbeeld aan de volgende voorbeelden: 

- een kind roddelt over een klasgenootje (naaste liefhebben als jezelf, geen vals getuigenis 
spreken) 



 
- een snoepje wegpakken als je moeder het niet ziet (gij zult niet stelen)  
- brutaal antwoord geven aan je vader (eerst uw vader en uw moeder) 

Bedenk dat het voor kinderen moeilijk is (schaamte, groepsdruk, nog niet het vermogen) om uit te 
komen voor de zaak van de Heere. Leg uit dat iedereen (ook kinderen van God) het hele leven te 
strijden heeft tegen zijn eigen boze hart. Dat trouw zijn aan God uit onszelf onmogelijk is.  
 
“Als ik ergens ben waar niemand voor zijn eten bidt, durf ik dat wel”: 
Misschien durven kinderen dit veelal wel, omdat bidden ‘onopvallend’ kan gebeuren. Bidden valt 
minder op dan hardop iemand aanspreken op een vloek. In het laatste geval moet je de moed 
hebben om heel openlijk voor de Heere op te komen. Maak dit verschil aan de kinderen duidelijk. 
Als ze ‘onopvallend’ bidden, waarom dan? Schamen zij zich er stiekem toch voor? Dan lijken we niet 
op Daniël. Zijn we bereid ‘risico’s’ te nemen? Wat mag ons geloof ons kosten?  
 
Vraag 5 
a. Ze zien er knapper, gezonder en krachtiger uit dan de andere jongens. Ze blinken uit in wijsheid 

en boekenkennis. Ze weten wat dat betreft tien keer meer dan de meest wijze mannen van 
Babel.  

b. Daniël krijgt de gave om visioenen en dromen uit te leggen, dus om voorspellingen (profetieën) 
te doen. Benoem ook hierin opnieuw het bijzondere: gerekend met de leeftijd waarop Daniël 
ongeveer aan het hof kwam en het feit, dat de opleiding zo’n drie jaar duurde, is Daniël nu nog 
maar 17, 18 jaar oud! 

c. Hij is trouw gebleven aan de geboden van God en dat wordt beloond. Wij kunnen daar van leren. 
Zie Psalm 19:6  

… Hij, die op U vertrouwt 
Uw wetten onderhoudt 
vindt daarin grote loon! 

  



 
Antwoorden 19.2: Daniël legt dromen uit 
 
Vraag 1 
Jakob    -  Een ladder die de hemel raakte 
Farao   -  Zeven vette en zeven magere koeien 
Jozef    -  Elf sterren buigen voor de zon en de maan 
Vrouw van Pilatus -  Over de Heere Jezus 
Nebukadnezar -  Een beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem 
 
Vraag 2 
a. De Bijbel was vroeger nog niet compleet en daarom maakte God gebruik van dromen om iets 

door te geven. Het is één van de middelen waarvan God zich bedient om zijn wil bekend te 
maken (Numeri 12:6 en Joël 2:28).  

b. Er zijn geen regels uit de Bijbel af te leiden hoe je nu kunt weten of een droom van God komt of 
alleen maar uit je onderbewuste. Voor een aantal personen in de Bijbel was dat geen vraag. Hun 
droom was niet een verward beeld, maar God sprak duidelijk tot hen en Hij openbaarde Zich 
precies zoals we Hem uit andere bronnen kennen. Anderen hadden een uitlegger nodig, zoals 
de schenker en de bakker, Farao en Nebukadnezar. De uitleggers zijn steeds mensen die met 
God leven, mensen van wie erkend wordt, dat de Geest van God in hen woont (Genesis 41:38) 
en dat zij Gods stem verstaan (Daniël 2:47 en Daniël 4:8-9).  

 
Vraag 3 
“Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheden, dat 
Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen.” 
 
Vraag 4 
Hoofd  -  Goud 
Armen  -  Zilver 
Buik en dijen - Koper 
Onderbenen  -  IJzer 
Voeten -  IJzer en leem 
 
Vraag 5 
a. De Heere Jezus.  
b. Zijn Koninkrijk zal de hele aarde vervullen. 
 
Verwerking 
Zoek eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, 
en al het andere ontvangt u bovendien, 
Hallelu, halleluja. 
 



 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer’ gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het vinden, 
klopt en de deur zal voor u opengaan, 
Hallelu, halleluja. 
  



 
Antwoorden 19.3: Daniëls vrienden zijn gehoorzaam 
 
Vraag 1 
God is altijd en overal. Dat weten en geloven we vanuit de Bijbel, maar je kunt dat ook merken aan 
Gods almacht die tot uiting komt in de schepping om ons heen, de natuurwetten, je geweten dat 
spreekt, de Heilige Geest Die in je hart woont, enz.  
 
Vraag 2 
a. Alleen de Heere wil gediend en geëerd worden, want Hij alleen is God. Je kunt geen twee heren 

dienen, want dan staat God niet meer centraal in je leven.  
b. Door in Hem te geloven, door uit de Bijbel te lezen en ernaar te leven, door te bidden, door naar 

de kerk te gaan, door met andere gelovigen uit de Bijbel te lezen, enz. 
 
Vraag 3 
a. De drie vrienden kunnen alleen zo moedig zijn door het geloof én door de kracht die God hen 

geeft om op Hem te blijven vertrouwen 
b. Dit antwoord is per kind verschillend. Laat hen hun eigen antwoord opschrijven en praat hier 

vervolgens met elkaar over door. 
 
Vraag 4 
a. Je mag het geloof in God niet meer overal in het openbaar belijden, alles moet steeds meer 

‘openbaar’  en zonder vaste religie worden. Ook moet je bijvoorbeeld in bepaalde beroepen 
dingen doen die tegen de Bijbel in gaan, zoals helpen bij het plegen van euthanasie en het 
inzegenen van homohuwelijken. Gelukkig is het vaak mogelijk dat je daar vrijgesteld van kunt 
worden. Verder blijkt uit de hele regering en regelgeving  dat God en gebod er niet of nauwelijks 
een plaats meer innemen.  

b. Wat er ook gebeurt, deze mensen blijven trouw en standvastig in het geloof! Ze stellen hun 
vertrouwen op de God van de Bijbel en volgen Zijn Woord boven alles. Volg niet de massa, maar 
vertrouw op God, ook al sta je dan soms alleen in de keuzes die je maakt. God helpt je! 

 
Vraag 5 
a. Door samen te bidden, te zingen, Bijbel te lezen, te praten over het geloof, enz. 
b. Met hen omgaan volgens de regels van de Bijbel: geduldig, liefdevol, respectvol, enz. Met hen 

praten over God en vooral: voor hen bidden! 
  



 
Antwoorden 19.4: Daniël veroordeelt de koning 
 
Vraag 1 
Geef de kinderen de tijd om hun antwoord op te schrijven in het praatwolkje boven het meisje. 
Vraag vervolgens om twee of drie reacties uit de groep.  
 
Vraag 2 
MENE  -  Geteld 
TEKEL  - Gewogen 
UPHARSIN -  Verdeeld 
 
Vraag 3 
a. De Heere heeft het leven van Belsazar gezien en moet dat afkeuren.  
b. Alleen als de Heere Jezus onze zonden heeft vergeven zullen we niet ‘afgekeurd’ worden na het 

wegen op de weegschaal van God. 
c. Dit antwoord is per kind verschillend. Praat met elkaar door over de antwoorden die de kinderen 

opgeschreven hebben. 
 
Vraag 4 
a. Koning Nebukadnezar looft de Heere en erkent dat niet hij maar God de Allerhoogste Koning is. 
b. Koning Belsazar heeft zich niet vernederd, hij voelde zichzelf hoger dan God en durfde zelfs de 

vaten uit de tempel te ontheiligen terwijl hij de afgoden eerde.  
c. Koning Nebukadnezar buigt voor de Heere, hij vernedert zich. Koning Belsazar blijft hoogmoedig. 
 
Verwerking 
De oplossing van de verwerking is: “Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner 
harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Lukas 
1:51b en 52” 
 
  



 
Antwoorden 19.5: Daniël is plichtsgetrouw 
 
Vraag 1 
a. De duivel 
b. De duivel bedenkt een plan om het gebed van Daniel te laten stoppen.  
c. Hij laat dit plan uitvoeren door de stadhouders. Zij bedenken een wet: in dertig dagen mag 

niemand een verzoek doen van een god of mens. Alleen de Koning mag nog geëerd worden. 
 
Vraag 2 
Loop de dag met de kinderen door. Waaruit blijkt hun christelijke levenswandel? Of blijkt het juist 
nergens uit? 
 
Om samen over te praten 
Daniel kan niet zonder gebed. Het is voor hem net zoiets als ademhalen. Zonder ademhalen kun je 
niet meer leven. En Daniel kan zonder bidden ook niet leven. 
 
Vraag 3 
1. Darius 
2. Bad 
3. Vensters 
4. Eeuwigheid 
5. Engel 
6. Levende 
 
Oplossing: “Daniel” 
 
Stelling 
Lees de stelling voor en praat er met de kinderen over door.  
 
Vraag 4 
a. Dit antwoord is per kind verschillend. Geef de kinderen tijd om hun antwoorden op te schrijven 

en vraag aan twee of drie kinderen om hun antwoord vervolgens te delen. 
b. Als je eigendom bent van de Heere Jezus Christus, is het niet erg om te sterven. Dan heeft Hij 

voor al je zonden volkomen betaald! 
 
Vraag 5 
a. De worden met hun vrouwen en hun kinderen in de leeuwenkuil gegooid. 
b. Nee, want de Heere heeft gezegd dat Hij de zonde zal straffen tot in het derde en vierde geslacht. 

Tegelijkertijd hadden deze vrouw en kinderen hun eigen verantwoordelijkheid. Wanneer ze niet 
gezondigd zouden hebben, zouden we ook niet gestraft zijn.  



 
Antwoorden 19.6: Daniël bidt voor zijn volk 
 
Vraag 1 
a. Daniël vertelt al zijn zonden en de zonden van het volk aan de Heere. Dat doet hij in het gebed. 
b. “’t Verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.” 
c. Ja, de Heere bevestigt dit verbond nog steeds van kind tot kind. Dit wordt uiterlijk zichtbaar bij 

de bediening van de Heilige Doop. 
 
Vraag 2 
a. Het volk heeft: onrecht gedaan, goddeloos gehandeld, gerebelleerd, is afgeweken van Gods 

geboden en rechten, heeft niet naar Gods dienstknechten en profeten geluisterd. 
b. Ja, deze zonden zijn er ook nu nog. Ook nu zijn er mensen die elkaar onrecht aandoen, die 

afwijken van de Tien Geboden en die niet naar Gods knechten luisteren. 
c. Deze zonden zijn er in het leven van elk kind. Spreek hier met hen over door. 
 
Vraag 3 
a. De Heere is barmhartig en bij Hem is vergeving. 
b. Barmhartig -  Iemand is vol liefde en medelijden 

Vergeving  -  De straf, die je verdient, wordt weggedaan 
 
Vraag 4 
a. Drie keer: “O Heere, hoor! O Heere, vergeef! O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet!” 
b. Dat ik in het gebed mag smeken en telkens opnieuw Zijn Naam mag noemen. Niet als stopwoord, 

maar als roep naar de Heere om hulp en verhoring. 
 
Vraag 5 
a. Omdat ik van nature een zondig hart heb, dat de Heere niet dient.  
b. Dat Hij mijn God wil zijn. 
 
Puzzel 
“God doet wat Hij belooft.” 
 
In deze puzzel zit een fout. In plaats van het woord ‘gebed’ is het woord ‘gibed’ vindbaar in de puzzel. 
 
 


