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Blijven bidden met Daniël 
BIJBELROOSTER VOOR TIENERS (10-18 JAAR) 

 
Dag 1: Bidden en danken 
Koning Nebukadnezar is zijn droom vergeten, maar wil het weten. Omdat niemand van de 
wijze mannen kan vertellen wat zijn droom was en wat deze betekent, wil hij ze allemaal 
laten doden. Maar dan komt Daniël en hij vraagt tijd… 
Lees Daniël 2:16-23 
Gespreksvragen: Hoe gaat Daniël aan het werk (vers 17)? Hoe zegent God deze houding 
(vers 19a)? Hoe reageert Daniël daarop (vers 19b-23)? Wat leren deze verzen je over Daniël? 
Wat leren deze verzen je over God? Wat betekenen deze verzen voor ons? Heb jij ditzelfde 
als Daniël ook weleens ervaren?  
Stelling: ‘Wie gelovig bidt, rekent niet met, maar op verhoring’. 
 
Dag 2: Dagelijks bidden 
Een aantal vorsten en stadhouders zijn jaloers op Daniël. 
Lees Daniël 6:5-14 
Gespreksvragen: Wat zegt het over Daniël dat de vorsten en stadhouders niets kunnen 
vinden waarop ze hem kunnen pakken (vers 5-6a)? Hoe is dat bij jou? Wat zegt het over de 
vorsten en stadhouders dat ze Daniël gaan pakken op zijn godsdienst (vers 6b)? Gebeurt dat 
nu ook? Wat zegt het over Daniël dat hij toch bidt (vers 11)? Wat zou jij gedaan hebben? 
Stelling: ‘Een leven zonder gebed is als een huis zonder dak’. 
 
Dag 3: Biddag – schuldbelijdenis 
Lees Daniël 9:1-9 
Gespreksvragen: Daniël was niet alleen een bidder, maar ook een Bijbellezer. Hoe merk je 
dat in vers 2? Wat doet hij met dat wat hij leest (vers 3)? Is er in jouw leven een relatie 
tussen bidden en Bijbellezen? Wat valt je op in Daniëls gebed? Wat kun je daarvan leren 
voor jouw gebed? 
Stelling: ‘Bidden is niets anders dan God Zijn eigen Woord voorhouden’. 
 
Dag 4: Biddag – smeken om verlossing 
Lees Daniël 9:10-19 
Gespreksvragen: Leg de zonden van Israël in Daniëls tijd (vers 10-14) naast de zonden van 
Nederland in jouw tijd. Welke verschillen en overeenkomsten zie je? Wat betekent dit voor 
jouw gebed voor land en volk? Leg het smeekgebed van Daniël naast het gebed van jezelf. 
Welke verschillen en overeenkomsten zie je? 
Stelling: ‘Bidden geeft een andere kijk [een ander perspectief] op het leven’. 
 
Dag 5: Gebedsverhoring 
Lees Daniël 9:20-27 
Gespreksvragen: Wat gebeurt er als Daniël nog bidt (vers 20-21)? Wat zegt dat over wie God 
is (betrek hier ook vers 23 bij)? Bij Daniël komt er een engel om te vertellen dat zijn gebed 
verhoort is. Hoe verhoort de Heere in onze tijd gebeden? De Heere doet wat Hij belooft. Hoe 
merk je dat in dit gedeelte? Wat betekent dat voor jouw leven? Welke vragen heb je over 
gebedsverhoring. 
Stelling: ‘Er zijn geen onverhoorde gebeden, maar wel onvervulde wensen’. 


