
 

Vertelschets 19.5: Daniël is plichtsgetrouw 
 
Beginzin  
Door het van paleis van Darius de Meder sluipt een leeuw. Er is niemand die hem tegenhoudt. 
 
De sluipende leeuw 

 Heel voorzichtig loopt hij van zaal tot zaal en van kamer tot kamer. Soms hoor je hem niet eens 
aankomen, zo zachtjes loopt hij dan. Hij kijkt overal rond, maar hoeft nergens in actie te 
komen.  

 Tot hij in een opperzaal komt, een kleine zaal waarvan de ramen openstaan. Daar ligt iemand 
op zijn knieën te bidden.  

 En als er iets is waar deze leeuw niet tegen kan, dan is het wel gebed. Het is een van de 
sterkste wapens tegen hem. Hij wordt woedend.  

 Als jij bidt, ligt deze leeuw ook op de loer. Hij ligt klaar om aan te vallen, want hij wil niet dat je 
tot God bidt.  

 
Het plan  

 Het is deze leeuw, de duivel, die de stadhouders en vorsten het plan influistert om Daniël uit 
de weg te ruimen. Ze zijn jaloers omdat Daniël een hoge plaats heeft gekregen. Hij is de baas 
over hen geworden. Over 120 stadhouders! De koning wil Daniël zelfs de baas maken over het 
hele rijk. 

 Als ze hem op een fout willen betrappen, blijkt Daniël in zijn werk echter zo nauwgezet te zijn 
en plichtgetrouw, dat ze hem niets kunnen maken. Maar iets anders valt ze wel op: dat Daniël 
de dienst aan de HEERE, zijn God, zo serieus neemt. 

 De mannen stellen de koning voor een wet te maken waarin staat dat hij alleen geëerd mag 
worden. Niemand mag 30 dagen lang iets vragen aan een god of mens. Alleen maar aan de 
koning. Dit streelt natuurlijk de trots van de koning.  

 
Betrapt 

 Een groep stadhouders houdt Daniel nauwlettend in de gaten. Ze gaan naar zijn huis om hem 
te betrappen. Vraagt hij iets aan zijn God?  

 Stel dat in ons land bidden verboden was. Zou jij dan nog de moed hebben om zichtbaar voor 
alle mensen te blijven bidden tot God?  

 Daniel heeft een open raam, zonder tralies waar hij bidt. Hij bidt in de richting waar het 
verwoeste Jeruzalem ligt. Hij ziet in gedachten de offers die gebracht werden. Wat heeft hij 
een heimwee naar de tempel! Wat verlangt hij naar de opbouw van Jeruzalem.  

 Als jij niet meer naar de kerk zou kunnen, zou je dat echt missen?  
 
In de leeuwenkuil 

 Daniel wordt betrapt en de stadhouders dwingen de koning om Daniel in de leeuwenkuil te 
gooien.  



 

 Stel je voor, dat je in de dierentuin loopt en dat je over het hek van het leeuwenverblijf wordt 
geduwd… Wat zou jij doen?! Hoe zou jij je voelen?  

 De koning vindt het erg, maar hij kan de wet niet veranderen. Hij hoopt dat de God van Daniel 
hem zal redden.  

 De koning slaapt de hele nacht niet en gaat de volgende morgen onmiddellijk naar de 
leeuwenkuil. Hij roept Daniel en tot zijn grote verrassing roept Daniel wat terug. Hij vertelt dat 
de Heere een engel heeft gestuurd om hem te bewaren. 

 De wet van Meden en Perzen is vervuld en daarom mag Daniel eruit gehaald worden. 

 De vijanden van Daniel worden met hun gezinnen in de kuil gegooid. De leeuwen verscheuren 
hen onmiddellijk. 

 
Slotzin  
Deze heidense koning eert nu de God van Daniel. Wat zullen de gevangen Joden in Babel dat 
geweldig hebben gevonden. Zo laat de Heere zien dat Hij voor Zijn kinderen zorgt. 
 


