
 

Voorbereiding 19.6: Daniël bidt voor zijn volk 
 
Schriftgedeelte 
Daniël 9:4-19 
 
Thema  
Daniël bidt voor zijn volk 
 
Exegese 
Daniël 9:4-19 
 
Vers 4   
Daniël begint zijn gebed met een schuldbelijdenis. Hij doet dat door te beginnen met een 
verzuchting (“Och Heere”) die het smekende karakter van het gebed weergeeft. Hij spreekt daarbij 
God aan als groot en ontzagwekkend Die van Zijn kant het verbond houdt en Zijn verbondsliefde 
geeft aan degenen die Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren. Zo belijdt Daniël op een 
indirecte manier namens het volk schuld in het verre Babel, ver weg van het land van de 
verbondsbeloften.  
 
Vers 5 – 6  
De situatie waar het volk Israël in verkeert is alleen maar aan dat volk zelf te verwijten. Namens 
het volk spreekt Daniël uit dat hij en het hele volk terecht de gevolgen dragen van de zonde en het 
onrecht. En dat terwijl ze voortdurend gewaarschuwd zijn door de Heere; Hij heeft keer op keer 
Zijn profeten gezonden naar het volk en naar de koningen om de zonde aan de kaak te stellen en 
op te roepen tot bekering.  
 
Vers 7 – 8  
De Heere valt niets te verwijten; Hij is rechtvaardig. Bij het hele volk staat het schaamrood op de 
kaken. Zowel bij degenen die achtergebleven zijn in het verwoeste land Israël als bij de 
volksgenoten die verstrooid zijn door de ballingschap. Daniël sluit in zijn opsomming ook de leiders 
van het volk in. Met koningen, vorsten en vaders bedoelt hij respectievelijk het koningshuis, de 
vorsten die een landsdeel besturen en de oudsten die recht spreken in de poort. 
 
Vers 9   
Na het belijden dat de Heere rechtvaardig is, spreekt Daniël de Heere aan op Zijn barmhartigheid 
en vergeving. Die woorden staan in het Hebreeuws in het meervoud. Er is meer dan één vergeving 
en meer dan één gift van barmhartigheid. Zo smeekt Daniël de Heere op een indirecte manier aan 
om opnieuw aan het volk te denken ondanks de opstand van het volk tegen God.  
 
Vers 10 – 12  
Opstand die bestaat in het voorbij leven aan Gods goede geboden die de Heere door middel van 
Zijn dienaren gegeven heeft. Opstand ook door juist die geboden te overtreden. Een daad die door 



 

heel Israël is begaan. Deze zonde heeft de verbondsvloek opgeleverd die door Mozes is voorspeld 
(Lev. 26:27-45 en Deut. 28:15-68). Het blijkt dat de Heere betrouwbaar is in al Zijn woorden; ook in 
het uitvoeren van Zijn bedreigingen als Israël niet zou leven overeenkomstig Gods geboden. Dat 
Israël zich wentelde in de ongerechtigheid is de reden dat het onheil over Israël gekomen. Gods 
toorn heeft zich samengebald boven die plek waar Hij bij Israël wilde wonen. Daarom spreekt 
Daniël uit dat de wijze waarop het onheil zich voltrokken heeft over Jeruzalem nog nooit ergens op 
de wereld is vertoont. 
 
Vers 13 – 14  
Israël is willens en wetens de weg van zonde en ongerechtigheid gegaan. Ze kenden de wet van 
God, ze wisten van zijn bedreigingen en hoe vaak heeft de stem van God door het woord van de 
profeten geklonken: keer terug! Maar nee, Israël heeft zich niet bekeerd maar zich verhard op de 
ingeslagen weg. De Heere zelf heeft het onheil over Israël gebracht, door Zijn oordelend handelen 
leert Israël haar God kennen als een rechtvaardige Heere. 
 
Vers 15 – 17  
Na de schuldbelijdenis van de zonden van het volk en de erkenning dat de Heere rechtvaardig is in 
al Zijn werken zet Daniël geen punt. Hier maakt het gebed een wending van boetedoening naar 
smeekgebed. Hij herinnert eraan hoe de Heere in het verleden heeft gehandeld: met sterke hand 
heeft Hij het volk verlost van de Egyptische slavernij. En met dit handelen heeft de HEERE zich een 
Naam gemaakt. Dat feit is de grond van Daniëls smeekgebed. Hij vraagt om afwending van Gods 
toorn zodat de Naam van God niet langer gelasterd zal worden door de omliggende volken. Daniël 
smeekt als dienaar van de Heere om herstel, zodat God verheerlijkt zal worden in het herstel van 
het volk, in de herbouw van stad en tempel. 
 
Vers 18 – 19  
Daniël smeekt de Heere om te zien op de verwoesting van de plaats waarover de Naam van de 
Heere is uitgeroepen. Hij pleit niet op verdiensten van Israël, die zijn er immers niet, maar op de 
grote barmhartigheid van God. Indringend vraagt Daniël om verhoring van zijn gebed. De zaak van 
Gods Naam laat verder uitstel niet meer toe. De zaak van de verheerlijking van Gods Naam kan 
niet langer uitgesteld worden. 
 
Geloofsleer 
HC zondag 4    Gods toorn over de zonde en Zijn barmhartigheid om die te 

vergeven. 
HC vraag en antw. 56   De vergeving van de zonden. 
HC vraag en antw. 94   Het eerste gebod: God liefhebben boven alles. 
HC vraag en antw. 116-119  Waarom bidden nodig is. 
HC zondag 51    De vijfde bede: vergeef ons onze schulden.  
HC vraag en antw. 128 en 129 De macht en zekerheid van de Hoorder van het gebed. Het 

gebed tot eer van Zijn Naam. 



 

NGB art. 20-23   Verzoening van onze schuld door voldoening door Christus 
aan het kruis. 

NGB art. 26    Christus bidt voor Zijn kinderen bij Zijn Vader. 
DL I, 1 en 2     Alle mensen verdoemelijk, maar in de Zoon het eeuwige 
leven. 
DL I, 13    Gods kinderen willen zich dagelijks verootmoedigen, reinigen, 

Hem aanbidden en beminnen. 
DL II, 1-4     Verlossing van de zonde door de dood van Christus. 
 
Gebedspunten 

 Belijdenis over de schuld van ons volk. Nederland is ver bij God vandaan. Leeft zonder Hem, 
dat is de grootste zonde én tegelijk de aanzet tot andere zonden. Een leven zonder God leidt 
tot veel meer zonden (koopzondagen, twee mannen/vrouwen die samen trouwen, 
ruzies/oorlogen, etc.).  

 Licht van de Heilige Geest om in te zien hoe groot onze schuld is. Vluchten naar de Heere 
Jezus, Gods Zoon om bij Hem om vergeving te smeken.  

 Dank, dat de Heere geen bidder zal laten staan. Hij houdt Zijn Woord: “Opent uw mond en ik 
zál hem vervullen!” Dank voor Zijn trouw.  

 Dank, dat Hij naar ons toekomt; wat een wonder! We verdienen Zijn toorn, maar Hij geeft Zijn 
liefde en vriendschap aan mensen, die oprecht tot Hem vluchten.  

 
Psalm- en liedlijst 
Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 
 
Psalm 6:2 en 9 Vergeef mij al mijn zonden 
   De HEER’ wild’ op mijn kermen 
Psalm 25: 3 en 10 Denk aan ’t Vaderlijk meêdogen 
   Hoed mijn ziel en red z’ uit noden 
Psalm 32: 3   ‘k Bekend’, o HEER’, aan U oprecht mijn zonden 
Psalm 51:1 en 5 Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed 
   Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad 
Psalm 72:11  Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen 
Psalm 81:12  Opent uwe mond 
Psalm 105:5  God zal Zijn waarheid nimmer krenken 
Psalm 130: 1, 2 en 4 Uit diepten van ellenden 
   Zo Gij in ’t recht wilt treden 
   Hoopt op den HEER’, gij vromen 
Psalm 143:1  O HEER’, wil mijn gebeden horen 
 
ZB   Doorgrond mijn hart en ken mijn  weg, o Heer’ 
ZB   Heer’, ik kom tot U 
ZB   Heer’, wat wilt Gij dat ik doe 



 

ZB   Lam Gods, dat zo onschuldig 
ZB   O Heer’, Die onze Vader zijt 
ZB   Om onze overtredingen 
ZB   Vader, vol van vrees en schaamte 
ZB   Vader, zie Uw kind’ren naad’ren 
ZB   Vaste rots van mijn behoud 
ZB   Wees mij genadig, o God 
 
Introductie op de vertelling 
Laat een trouwring aan de kinderen zien. Vraag hen waarvan het een teken is (trouw, liefde, 
huwelijk). Leg uit dat het een teken is van een verbinding, een verbond tussen twee mensen. Een 
verbond is een betekenisvolle afspraak, een bondgenootschap. Het is niet zomaar iets, het is 
belangrijk, veelzeggend, diepgaand. Er is een dure wederzijdse plicht. Een gewone afspraak kun je 
misschien nog afzeggen of verbreken, maar een verbond niet. Bij het huwelijk beloof je elkaar 
trouw tot de dood je scheidt. Je belooft voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen. Je belooft voor 
altijd bij elkaar te blijven. Van die belofte is de ring een teken.  
 
Vanuit het alledaagse voorbeeld van de ring naar de doop; loop eventueel met de kinderen naar 
het doopvont voor in het kerkgebouw.  
Een ring is rond, zonder begin en zonder einde. De eeuwigheid heeft ook geen begin en ook geen 
einde. Zo heeft de Heere een eeuwig verbond gemaakt met de mensen. Zoals een ring teken is van 
trouw beloven aan elkaar, zo is de doop dat ook. De Heere beloofde aan jou, dat Hij jouw God wil 
zijn. Jij dacht toen nog niet na over de zonden. Maar de Heere wist toen al, dat jij vergeving nodig 
hebt. Bij jouw doop heeft Hij beloofd, dat Hij ook jouw zonden vergeven wil. Dat geeft hoop! De 
Heere weet hoe jij bent. Wie kent jou beter dan Hijzelf? Hij heeft je immers gemaakt. Wat een 
wonder, dat Hij niet wil dat jij verloren gaat door je eigen schuld. Wat een wonder, dat er redding 
voor jou mogelijk is! Je mag de Heere elke dag aan Zijn belofte herinneren! 
 


