
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4.5: Daniël 

 

 

1. Nebukadnezar neemt Jeruzalem in  

• Nebukadnezar is de koning van het 

machtige Babel. 

• Babel ligt 1400 kilometer van 

Jeruzalem. 

• Nebukadnezar verovert Jeruzalem als 

Jojakim koning is.  

• Jeruzalem en Babel: een grote 

tegenstelling. Jeruzalem de stad van 

God. Babel het rijk van de vorst der 

duisternis.  

 

2. Naar Babel  

• Nebukadnezar voert een groot 

gedeelte van het volk mee naar Babel 

als ballingen.  

• Daar is een groep jongens bij die van 

goede komaf zijn: ze komen uit de 

koninklijke familie of zijn van adel.  

• Nebukadnezar neemt ook een deel 

van de vaten uit de tempel mee.  

• Zo denkt Nebukadnezar ook de 

godsdienst van de Joden uit te roeien.  

 

3. In Babel                                     

• Nebukadnezar wil enkele Joodse 

jongens aan zijn hof laten 

onderwijzen en opvoeden.  

• Onder de jongens zijn ook Daniël, 

Hananja, Misaël en Azarja.  

• Zij krijgen een opleiding van drie jaar.  

• Ze moeten in hun hele doen en laten 

Babylonisch worden.  

• Ze krijgen ook andere namen.  

4. Wel in Babel, maar niet van Babel 

• Daniël en zijn drie vrienden weigeren 

te eten van het Babylonische voedsel. 

• Ze willen trouw de Heere blijven 

dienen.  

• Ze vragen de hofmeester om alleen 

water en brood.  

• De Heere neigt het hart van de 

hofmeester.  

• De Heere zegent de trouwe 

liefdedienst van Daniël en zijn 

vrienden.  

• Na een proeftijd van tien dagen blijkt 

dat Daniël en zijn vrienden uitermate 

gezond zijn. Ze zien er zelfs beter uit 

dan de andere jongens.  

 

5. Voor Nebukadnezar                 

• Na drie jaar moeten alle jongens bij 

Nebukadnezar komen.  

• Daniël en zijn drie vrienden blinken in 

alles boven de anderen uit.  

• Ze zijn ook veel verstandiger dan de 

wijste mannen van het volk.  

 

 

Eindig de vertelling met psalm 1:1 

Welzalig hij die in der bozen raad 

Niet wandelt noch op ‘t pad der zondaars 

staat 

Maar ’s Heeren wet blijmoedig dag en 

nacht 

Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.  

 


