
Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Daniël

Darius was koning over een groot land. Zo groot, dat hij niet alles zelf kon 

doen. Daarom had hij 120 mannen die hem hielpen. Eén van die mannen was 

Daniël. Hij had God lief en hielp de koning heel goed – maar dat deed hij niet 

alleen. Elke dag knielde hij ‘s morgens, ‘s middags en ’s avonds voor zijn raam, 

om God te bidden of Hij hem wilde helpen bij het vele en moeilijke werk. En 

God hielp Daniël zo goed, dat koning Darius heel tevreden met hem was: “U 

bent de allerbeste”, zei de koning, “U wordt de baas van al mijn helpers”. 

Maar die vonden dat niet leuk! “Waarom hij? Ik ben toch veel beter!”, zeiden 

ze tegen elkaar. Ze wilden hem daarom weg hebben, en bedachten een heel 

gemeen en naar plannetje.

Zij wisten dat Daniël elke dag ging bidden tot zijn God, en zeiden tegen de 

koning: “O koning – u bent zo machtig en sterk. Wij vinden dat 30 dagen lang 

niemand iets mag vragen aan God of een mens; alleen maar aan u! En wie dat 

toch doet, moet in een hok met leeuwen worden gestopt”. Nou, mensen en 

leeuwen bij elkaar, dat gaat niet goed. Daarom zit er in de dierentuin zo’n 

hoog en sterk hek om de kooi. Maar de koning dacht: “Hé, dat klinkt leuk”. Hij 

vroeg niet waarom ze dat wilden en liet het opschrijven in een wet, die in dat 

hele grote land aan alle mensen werd voorgelezen.

Daniël hoorde ook wat er in de wet stond. Hield hij toen op met bidden? Nee 

hoor! Hij knielde de volgende dag gewoon voor zijn raam, om God te vragen 

hem te helpen. Die gemene mannen stonden op de loer, en gingen meteen naar 

de koning om hem te vertellen wat ze zagen. “O nee”, dacht de koning, “dit 

hebben ze dus gedaan om Daniël weg te krijgen”. Hij riep Daniël en zei: 

“Sorry hoor, maar ik moet je in het leeuwenhok stoppen, want je weet dat ik 

de wet niet kan veranderen”. Maar leuk vond hij het niet, want hij vond Daniël 

een heel fijne man, en die hele nacht kon hij niet slapen.

Maar wat gebeurde er met Daniël? Helemaal niets – die hele nacht waren de 

leeuwen zo lief als poesjes voor hem. Daar zorgde een engel van God voor. 

Wat was de koning blij toen hij Daniël ’s morgens zag! De koning schreef een 

nieuwe wet, waarin stond: “Alle mensen moeten eerbiedig zijn voor de God 

van Daniël, want Hij is de echte God omdat hij Daniël heeft gered”. G.T.

kids en de Bijbel 


