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Blijven bidden 
- gezinsmoment of objectles bij Daniël 6 (6-14 jaar)– 

 

Daniël bleef bidden. 
Zijn vijanden dwongen hem met een wet om te stoppen met bidden. 

Maar Daniël hield vol. Blijf jij ook bidden? 
Waarom is dat nodig? 

 
Binnenkomer en bespreken 

1. Steek een kaars aan en leg uit: zoals mensen adem nodig hebben om te leven, zo heeft 
een kaars zuurstof nodig om te branden. 
2. Wat gebeurt er als een kaars geen zuurstof meer heeft? (Dan gaat deze uit) Laat dat zien 
door een stolp of vaas over de kaars te zetten of een deksel/schotel op de kaars in een potje 
te leggen. 
3.  Wat gebeurt er als een mens niet meer ademt? (Dan sterft hij) 
4. Het gebed wordt wel genoemd: de adem van de ziel. Wat betekent dat? (Zoals een 
lichaam adem nodig heeft om te leven, zo heeft een hart het gebed nodig om te leven met 
God) 
5. Wat gebeurt er dus als iemand stopt met bidden? (Dan wordt het geestelijke leven met de 
Heere minder – dan sterft het nieuwe hart) 
 

Bijbel erbij 
Lees Daniël 6 vers 4-14 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van onderstaande vragen: 
1. Wat zegt het over Daniëls leven dat zijn vijanden niets konden vinden waarop ze hem 
konden pakken (vers 5)? Wat kun je daarvan leren? 
2. Wat zegt het over Daniëls godsdienstige leven dat z’n vijanden hem daarop pakken (vers 
6)? Wat kun je daarvan leren? 
3. Wat weet je over Daniëls gebedsleven (vers 11)? Wat kun je daarvan leren? 

4. Hoe merk je dat het gebed voor hem de adem van zijn ziel is? 
5. Wat zou jij doen als deze wet in Nederland ingevoerd zou worden? 
6. Hoe loopt deze geschiedenis af? 
7. In dit hoofdstuk hoor je hoe Daniël trouw bidt tot God en hoe de Heere trouw zorgt voor 
Daniël. Wat zegt dit hoofdstuk over Wie God is? 
 

Bezig 
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kun je deze geschiedenis op de volgende manier 
verwerken: 
 

1. Je kunt met elkaar een Bijbeltekst leren, bijvoorbeeld Daniël 6:11m, Daniël 6:27m-28a of 
Danël 9:19a. Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel611m-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel627m-28a-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel919a-leren/ 
 
2. Je kunt de kinderen een kleurplaat of tekening bij Daniël 6 laten maken. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel611m-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel627m-28a-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel919a-leren/
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Je vindt hier een kleurplaat: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel611-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel617-24-kleuren/ 
 
3. Je kunt met kinderen een Bijbelse verwerking maken bij Daniël 6. Een Bijbelverwerking bij 
Daniëls gebed en een Bijbelverwerking bij Daniël in de leeuwenkuil vind je hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-bijbelonderwijs/ 
 
4. Je kunt met jonge kinderen een Psalmvers of Bijbellied bij het (gebeds)leven van Daniël 
leren. Suggesties vind je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-bijbelonderwijs/ 
 
5. Je kunt met oudere kinderen een Engels Bijbellied over Daniël leren: ‘Daniël is not afraid 
to pray’. Het is de wijs van Psalter 382 (is Psalm 139) van de Psalterbundel die de Canadese 
en Amerikaanse reformatorische kerken gebruiken. 
 

 
 

6. Je kunt met de kinderen een Bijbelse kijktafel maken rond het thema ‘Daniël bidt’ of rond 
het thema ‘Daniël in de leeuwenkuil’. Een beschrijving vind je hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-bidt/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-leeuwenkuil/ 
 
7. Je kunt met kinderen nadenken waarvoor zij willen (blijven) bidden. Dat kan aan de hand 
van een raamhanger rond bidden waarbij ze gebedspunten schrijven in de gevouwen 

handen. Daniël bad voor het open raam. Je kunt ook de tekst uit Daniël 6:11 in de gevouwen 
handen zetten en voor je raam hangen. Elk kind kan voor zichzelf een raamhanger maken, of 
je kunt er met elkaar één maken. Eventueel kun je de afbeelding dan vergroten of op A3 
printen. De materialen om deze raamhanger te maken (met werkbeschrijving) vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bidden-raamhanger/ 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel611-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel617-24-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-bijbelonderwijs/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-bijbelonderwijs/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-bidt/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/daniel-leeuwenkuil/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bidden-raamhanger/
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Besluiten 
- Besluit dit gezinsmoment / deze objectles door lijnen te trekken naar het persoonlijke 
gebedsleven. Daniel bidt drie keer op een dag. En jij? Hoe belangrijk is het gebed voor jou? 
Zul je blijven bidden, net als Daniël?  
- Ga ook na of de kinderen vragen hebben over bidden en bespreek deze met elkaar. 
 

 
Achtergrondinformatie bij Daniël 6 (voor Bijbelstudie of Bijbelverhaal) 

Bron: StudieBijbel Oude Testament  
Vooraf: 
- Tijd van ballingschap 
- Daniël is in Babel 
 
1. Daniël 6 is concentrisch opgebouwd: 
A. Daniëls voorspoed (2-4) 

 B. Een koninklijk edict (5-10) 
  C. Veroordeling tot de leeuwenkuil (11-18) 
  C’. Verlossing uit de leeuwenkuil (19-25) 
 B’. Een koninklijk edict (26-28) 
A’. Daniëls voorspoed (29) 

Zo wordt de aandacht op het centrum gevestigd dat vertelt hoe Daniël trouw blijft aan God, 
zelfs als zijn leven daarmee in gevaar komt, en hoe God trouw houdt over Daniël en hem 
verlost. 
 
2. Vers 2-4 

Darius is net koning en begint zijn regeringsperiode met een politieke reorganisatie. Daniël is 
één van de drie rijksbestuurders en de koning is van plan om alle districten aan hem toe te 
vertrouwen. 
 
3. Vers 5-10 
-Dat zet kwaad bloed bij de andere hooggeplaatsten en zij smeden een complot. Daniël blijkt 
betrouwbaar en daarom kunnen ze hem niet pakken op iets uit zijn leven. Uit Daniëls leven 
blijkt eerbied voor en gehoorzaamheid aan God.  
-Wet van Meden en Perzen mocht niet veranderd worden; onherroepelijk karakter 
-Het is bekend dat Assyriërs en Babyloniërs leeuwen in gevangenschap hielden, maar het is 
niet bekend hoe een leeuwenkuil er precies uitzag. Waarschijnlijk ondergronds met een 
opening aan de bovenkant 
 
4. Vers 11-18 
- Driemaal daags bidden als vast gebruik komt in het OT alleen hier voor. Het is onduidelijk 

hoe verbreid dit gebruik was. In later tijd bestond onder Joden zowel het gebruik van 
tweemaal daags bidden (in aansluiting op het morgen- en avondoffer) als driemaal daags 
(een ochtend-, middag- en avondgebed). Ook sommige vroege christenen hadden deze 
gewoonte van driemaal daags te bidden. 
- Daniël bidt in de richting van Jeruzalem: de tempel. Ook vandaag keren Joden zich tijdens 
hun gebed richting Jeruzalem. Daniël zal niet alleen in de richting van hebben gebeden, maar 
ook voor de stad en tempel (vgl. Daniël 9). 
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- Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over knielend bidden. Daarnaast 
worden ook andere gebedshoudingen genoemd. 
- De koning beseft dat hij misleid is, zoekt de hele dag naar mogelijkheden om Daniëls vonnis 
te voorkomen, maar vindt die niet. 
 
5. Vers 19-25 

- Het is opvallend dat Darius de God van Daniël aanduidt als ‘de levende God’ nog voordat 
Daniël een teken van leven heeft gegeven. 
- God heeft als hoogste Rechter Daniëls onschuld bevestigd. 
- Er wordt nadrukkelijk vermeld dat de bescherming eraan te danken is dat Daniël vertrouwt 
heeft op God. 
- De aanklagers krijgen de straf die ze voor Daniël bedacht hadden. Dat de leeuwen zo 
agressief op hen aanvallen, impliceert dat ze uitgehongerd zijn. Zo wordt mogelijk 
onderstreept dat Daniëls verlossing enkel en alleen te danken is aan Gods uitredding. 
 
6. Vers 26-29 
Alle eer aan God! 
 
Toepassing: 
- De Heere regeert! God is Koning! Hij staat boven aardse koningen. Hij is ‘de Allerhoogste’ 
(een veelvoorkomende benaming in het Bijbelboek Daniël). Hij bestuurt de 
geschiedenis/deze wereld en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. 
- God zorgt voor Zijn kinderen. Hij redt uit het grootste gevaar. Wat kun je beter doen dan je 
leven aan Hem toevertrouwen? 
- Daniël dient God en heeft Hem lief. Hij kan niet zonder het gebed. Hij heeft de HEERE nodig 
bij alles in z’n leven. 
- Kinderen van God zijn niet zonder moeite, verdriet, verdrukking. Dan is het belangrijk om 
standvastig te zijn en trouw te blijven aan God en zijn geboden. Totdat Zijn Koninkrijk komt  
- De HEER’ verlost en spaart Zijn volk dat op Zijn hulp vertrouwt. Het zal door Hem in gunst 
beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. 


