
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 5.5: In geloof volhardt Daniël in het gebed 

 
 
1. Darius koning van Babel 

• Belsazar is gedood.                                    

• Darius wordt nu, op 62-jarige leeftijd, 

koning. 

• Darius is een organisator. Hij stelt 3 

vorsten en 120 stadhouders aan om het 

land te regeren. 

 

2. Daniël  

• Daniël is nog steeds aan het hof in 

Babel.  

• Hij wordt een van de drie vorsten die 

Darius aanstelt. 

• Daniël doet zijn werk trouw en goed. Hij 

blinkt in alles uit. 

• Ook wij moeten iedere dag ons werk 

trouw doen. Dat vraagt de Heere van 

ons. 

 

3. De list       

• De stadhouders en de andere vorsten 

zijn jaloers op Daniël.  

• Ze zoeken naar iets in zijn werk wat hij 

niet goed doet. Ze kunnen niets vinden 

• Ze weten dat Daniël God dient en dat hij 

dat trouw doet. Het is hun bekend dat 

hij  elke drie keer bidt. 

• Ze laten Darius een wet ondertekenen 

waarin staat dat niemand een verzoek 

mag  doen aan een god dan alleen aan 

de koning. 

• Wie niet gehoorzaamt, moet in de 

leeuwenkuil. 

• De koning voelt zich vereerd en 

ondertekent de wet. 

 

4. In de leeuwenkuil                               

• Daniël blijft drie keer per dag zichtbaar 

voor iedereen bidden tot God. 

• Daniël laat zien dat hij een christen is. 

Anderen moeten aan ons kunnen zien 

dat wij een christen zijn en dat we een 

doel hebben in ons leven: leven tot Gods 

eer.  

• De vorsten en de stadhouders zien 

Daniël bidden en zeggen dit tegen de 

koning. 

• Darius ontdekt de list maar moet Daniël 

in de leeuwenkuil gooien. 

 

5. De wonderlijke redding 

• Darius slaapt die nacht niet. ’s Morgens 

vroeg gaat hij direct naar de 

leeuwenkuil.  

• Darius hoopt op een wonder van de God 

van Daniël.  

• Daniël leeft nog; de leeuwen hebben 

hem niets aangedaan.  

• Darius laat Daniël uit de leeuwenkuil 

halen. 

 

6. De straf    

• De stadhouders, de vorsten en hun 

vrouwen en kinderen worden in de 

leeuwenkuil gegooid.  

• Nog voordat zij de grond raken, worden 

ze verslonden door de leeuwen.  

• Darius schrijft een bevel uit dat iedereen 

in het land de God van Daniël moet 

vrezen. 

 

7. Slotzin   

    God zorgde voor Daniël. Hij is een Beloner 

voor degenen die Hem zoeken!

 


