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We beginnen met het zingen van psalm 62:1 
Mijn ziel is immers stil tot God;  
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;  
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,  
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,  
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:  
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.  
 
We lezen de wet van God: de tien geboden. 
 
Na het lezen van de wet zingen we psalm 135: 3 
God is groot; ik weet dat Hij  
Hoger is dan alle goôn;  
Onze God voert heerschappij;  
Hij beheerst van Zijnen troon  
Hemel, afgrond, zee en aard';  
God is aller hulde waard.  

Schriftlezing: Daniël 6: 7 - 24 
7 Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met 
hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O 
koning Darius, leef in eeuwigheid! 
8 Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, 
de raadsheren en landvoogden hebben zich 
beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en 
een sterk gebod te maken, dat al wie in dertig dagen 
een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve 
van u, o koning! die zal in den kuil der leeuwen 
geworpen worden. 



9 Nu, o koning! gij zult een gebod bevestigen, en een 
schrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar de wet 
der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen 
worden. 
10 Daarom tekende de koning Darius dat schrift en 
gebod. 
11 Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend 
was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal 
open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie 
tijden 's daags op zijn knieën, en hij bad, en deed 
belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen 
gedaan had. 
12 Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden 
Daniël biddende en smekende voor zijn God. 
13 Toen kwamen zij nader, en spraken voor den koning 
van het gebod des konings: Hebt gij niet een gebod 
getekend, dat alle man, die in dertig dagen van enigen 
god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o 
koning! in den kuil der leeuwen zou geworpen worden? 
De koning antwoordde en zeide: Het is een vaste rede, 
naar de wet der Meden en Perzen, die niet mag 
herroepen worden. 
14 Toen antwoordden zij, en zeiden voor den koning: 
Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda 
heeft, o koning! op u geen acht gesteld, noch op het 
gebod dat gij getekend hebt; maar hij bidt op drie 
tijden 's daags zijn gebed. 
15 Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer 
bedroefd bij zichzelven, en hij stelde het hart op Daniël 



om hem te verlossen; ja, tot den ondergang der zon toe 
bemoeide hij zich, om hem te redden. 
16 Toen kwamen die mannen met hopen tot den 
koning, en zij zeiden tot den koning: Weet, o koning! 
dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod 
noch ordonnantie, die de koning verordend heeft, mag 
veranderd worden. 
17 Toen beval de koning, en zij brachten Daniël voor, 
en wierpen hem in den kuil der leeuwen; en de koning 
antwoordde en zeide tot Daniël: Uw God, Dien gij 
geduriglijk eert, Die verlosse u! 
18 En er werd een steen gebracht, en op den mond des 
kuils gelegd: en de koning verzegelde denzelven met 
zijn ring, en met den ring zijner geweldigen, opdat de 
wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. 
19 Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte 
nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen; 
en zijn slaap week verre van hem. 
20 Toen stond de koning in den vroegen morgenstond 
met het licht op, en hij ging met haast henen tot den 
kuil der leeuwen. 
21 Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot 
Daniël met een droeve stem; de koning antwoordde en 
zeide tot Daniël: O Daniël, gij knecht des levenden 
Gods! heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van 
de leeuwen kunnen verlossen? 
22 Toen sprak Daniël tot den koning: O koning, leef in 
eeuwigheid! 



23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft 
den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet 
beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij 
gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen 
misdaad gedaan. 
24 Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en 
zeide, dat men Daniël uit den kuil trekken zou. Toen 
Daniël uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen 
schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God 
geloofd had. 

Bidden 

Zingen Psalm 116: 1, 2, 3   
God heb ik lief; want die getrouwe HEER’  
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;  
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.  

Ik lag gekneld in banden van den dood,  
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;  
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;  
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood  

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"  
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;  
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,  
En onze God ontfermt zich op 't gebed.  
 

 



Vragen tijdens de preek groep 3-5 

In welke land woonde Daniël? Waarom daar? 
 
………………………………………………………………………………… 
Waarom keek Daniël naar het oosten als hij bad? 
 
………………………………………………………………………………… 
Waar zat Daniël als hij ging bidden? 
 
………………………………………………………………………………… 
Hoe moet je eerbiedig bidden? 
 
………………………………………………………………………………… 
Welke straf kreeg Daniël als hij ging bidden? 
 
………………………………………………………………………………… 
Hoe vaak bad Daniël op een dag? 
 
………………………………………………………………………………… 
Hoe heet de koning in deze geschiedenis? 
 
………………………………………………………………………………… 
Waarom konden de leeuwen Daniël niet opeten? 
 
………………………………………………………………………………… 
Zou jij zo willen zijn als Daniël? Waarom? 
  
………………………………………………………………………………… 



Vragen tijdens de preek groep 6-8 

Waarom was Daniël belangrijk? 

………………………………………………………………………………… 
Wat was de reden dat Daniël niet mocht bidden? 
 
………………………………………………………………………………… 
Wat deed Daniël in de leeuwenkuil? 
 
………………………………………………………………………………… 
Wat was het verbod van de koning? 
 
………………………………………………………………………………… 
Wat betekent een wet van Meden en Perzen? 
 
………………………………………………………………………………… 
Wat kan je allemaal van Daniël leren? 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Waarom moet je met vertrouwen bidden? 
 
………………………………………………………………………………… 
Waarom wil God naar jouw gebed luisteren? 
 
………………………………………………………………………………… 
Geeft God altijd waar jij om vraagt? 
 
………………………………………………………………………………… 



Na de preek zingen we psalm 146: 3 

Zalig hij, die in dit leven  
Jacobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,  
Vestigt op den HEER, zijn God.  
 
Aan het einde van de dienst zingen we psalm 121: 1, 4 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,   
Vanwaar ik dag en nacht   
Des Hoogsten bijstand wacht.   
Mijn hulp is van den HEER alleen,   
Die hemel, zee en aarde   
Eerst schiep, en sinds bewaarde.   
   
De HEER’ zal u steeds gadeslaan,   
Opdat Hij in gevaar,   
Uw ziel voor ramp bewaar';   
De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan,   
En waar g' u heen moogt spoeden,   
Zal eeuwig u behoeden.  
 
Zegenbede 
 

 


