
 

Vertelschets 19.1: Daniël is vastberaden 
 
Beginzin 
Wat een gekrioel en geschreeuw buiten Jeruzalem! De mensen op de muren kijken angstig naar 
beneden. Daar zijn ze, de soldaten van koning Nebukadnezar uit het machtige Babel. Ze willen hun 
stad innemen! 
 
Jeruzalem wordt ingenomen 

 Woest en triomfantelijk schreeuwen de soldaten: “Jeruzalem, geef je over!” Trots en 
overmoedig zijn ze. Juda, zo’n klein landje, kan niets tegen hen uit het machtige Babel 
beginnen.  

 De poort bezwijkt; joelend stormen de soldaten de stad binnen. Ze roven gouden en zilveren 
bekers uit de tempel.  

 Een groot gedeelte van de mensen wordt als gevangene meegenomen naar Babel.   

 Dat is de straf van God, omdat de mensen van Jeruzalem hebben Zijn geboden niet gehouden. 
God had hen gewaarschuwd en dit is het gevolg.  

 God waarschuwt ook jou: “Laat de zonde in de steek! Luister naar Mijn stem. Wie Mij niet 
gehoorzaamt, kan Mijn kind niet zijn!” 

  
Joodse jongens moeten Babyloniërs worden 

 Koning Nebukadnezar is slim. Hij wil vooral de knapste en geleerdste Joodse jongens 
meenemen naar Babel. Zo heeft hij straks de meest wijze mannen om zich heen in zijn paleis.  

 De jongens moeten van adel zijn. Verder let Nebukadnezar erop dat ze intelligent, knap van 
uiterlijk en lichamelijk gezond zijn.  

 De Joodse jongens krijgen in Babel een opleiding van drie jaar. Ze leren van alles over de 
geschiedenis en de taal van Babel.  

 Onder de jongens zijn Daniël en zijn drie vrienden (Hananja, Misaël en Azarja). De koning wil 
dat ze in alles Babylonisch worden. Daarom krijgen ze zelfs nieuwe namen: Beltsazar, Sadrach, 
Mesach en Abed-Nego. 

 (Zie intro op de vertelling.) Kijk eens terug naar het bord. Wat erg! Er gaat een streep door hun 
Bijbelse naam. In Babel is er geen plaats voor de Heere, zelfs niet in iemands naam. Er komen 
afgodennamen voor in de plaats. Gelukkig maar, dat jouw Bijbelse (doop)naam niet kan 
worden afgepakt. Is er bij jou wél plaats voor Hem? In je hárt? 

 
Wel ín Babel, maar niet ván Babel 

 Per dag beslist de koning wat alle jongens zullen eten. Het eten komt uit de keuken van het 
paleis. Het is het beste van het beste. 

 Daniël en zijn vrienden weigeren te eten van het Babylonische voedsel. Ze willen trouw zijn 
aan de Heere.  Ze zijn vastberaden. Ze willen alleen eten, wat de Heere voorgeschreven heeft. 
Niet Nebukadnezar, maar Hij is hun Koning! 

 Dat is gevaarlijk … Daniël is nog steeds een gevangene. Hoe durft hij tegen Nebukadnezar in te 
gaan! 



 

 Durf jij ook zo’n duidelijke keus te maken als Daniël? Wat zou jij doen als je in zijn schoenen 
stond? Wil jij net als Daniël leven naar de wet van God? Zou je net zo vastberaden zijn om de 
Heere te volgen? 

 
Gods zegen over de keus van Daniel 

 De Heere beloont de trouw van Daniël. Hij zorgt ervoor dat de hofmeester naar Daniel luistert.  

 Daniel en zijn vrienden willen alleen water drinken en brood eten. De Heere zegent deze keus. 
Na een proeftijd van tien dagen blijkt dat Daniël en zijn vrienden zeer gezond zijn. Ze zien er 
zelfs beter uit dan de andere jongens. 

 Drie jaar later, als de opleiding klaar is, moeten alle jongens bij Nebukadnezar komen. 

 Daniël en zijn drie vrienden blinken in alles boven de anderen uit. Ze zijn zelfs wijzer dan de 
meest wijze mannen uit Babel. 

 
Slotzin 
Onthoud het voorbeeld van Daniel maar goed. De Heere is genadig! Als je kiest voor een leven in 
Zijn dienst en trouw blijft aan Zijn Woord, zal Hij met je zijn.  
 
Eventueel terugkomen op de introductie: vraag de kinderen of ze de Babylonische namen van 
Daniël en zijn vrienden in de vertelling hebben gehoord en schrijf ze op het bord.  


