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Wat voorafging
In de zesde eeuw voor Christus werd Juda 
bezet door koning Nebukadnessar van 
Babylonië. Veel inwoners van Jeruzalem 
werden in ballingschap naar Babylonië 
gebracht. Onder hen was Daniël. Hij 
heeft zich inmiddels een belangrijke 
positie aan het Babylonische hof 
verworven.

Koning Darius de Mediër
De verhalen van de afgelopen zondag 
speelden zich af onder het koningschap 
van Nebukadnessar. Na hem kwamen 
verschillende koningen. De namen van 
die koningen zijn terug te vinden in oude 
Babylonische bronnen, maar het gekke 
is: de naam van koning Darius de Mediër 
komen we nergens tegen. (Wel van een 
latere koning Darius trouwens.) Darius 
de Mediër wordt in het boek voorgesteld 
als de opvolger van koning Belsassar; 
volgens de geschiedschrijving was de 
Perzische koning Cyrus de opvolger van 
koning Belsassar (zie ook Daniël 10). 
Waarschijnlijk komen in de figuur van 
Darius de verhalen over verschillende 
Babylonische koningen samen.

Krijgt een balling het voor het  
zeggen?
De koning besluit om het land op 
een andere manier te gaan besturen: 
met 120 satrapen en daarboven drie 
rijksbestuurders. (Een ‘satrapie’ was 
zoiets als een provincie; een satraap was 
de baas van zo’n provincie.) Daniël is een 
van de drie rijksbestuurders en hij doet 
het zó goed, dat de koning overweegt 
hem over het hele rijk aan te stellen. Dat 
is het moment waarop de anderen zich 
tegen Daniël keren. Mogelijk hebben ze 
gedacht: Krijgt een balling het hier voor 
het zeggen?

Wet
Er wordt een wonderlijke wet gemaakt: 
Gedurende dertig dagen mag niemand 
een vraag stellen aan een god of een 
mens, behalve aan de koning. Daniël 
kan zich hier niet aan houden, omdat hij 
drie keer per dag de Eeuwige aanroept 
in gebed. Het leidt ertoe dat hij in de 
leeuwenkuil wordt gegooid.

Wie heeft de macht?
Koning Darius speelt in het verhaal een 
opvallend passieve rol. Hij ondertekent 
een wet zonder goed te beseffen wat hij 
doet, vervolgens probeert hij Daniël nog 
vrij te krijgen en bij de leeuwenkuil zegt 
hij dat hij hoopt dat het goed afloopt. 
Is dit nou de machthebber van het 
Babylonische rijk?
Zijn zwakke optreden kan te maken 
hebben met de historische setting: zoals 
we in het verhaal van volgende week 
zullen zien, was het met de macht van de 
Babyloniërs bijna gedaan.

Joods blijven
Daniël blijft zichzelf, hij blijft trouw aan 
zijn joodse wortels. Dat is belangrijk 
voor hem, en ook voor de mensen die 
later zijn verhaal opschreven. Het boek 
Daniël kreeg zijn huidige vorm rond het 
jaar 165 voor Christus, in de tijd van de 
Makkabeeën. In die tijd was het voor 
joden erg moeilijk, zo niet onmogelijk, 
om hun tradities vast te houden. Het 
verhaal van Daniël gaf moed dat zoiets 
toch mogelijk kon zijn; zelfs als je met 
een leeuwenkuil bedreigd werd.

Voorbereiden
Wie heeft de macht?

Daniël 6:1-29 4 oktober 2020
 

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
In Babylon wordt een wet van kracht 
die bepaalt dat niemand een vraag 
mag stellen aan een god of een mens, 
behalve aan de koning. Daniël houdt 
zich daar niet aan – hij bidt tot God, 
zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in  
de leeuwenkuil gegooid maar  
overleeft dit.

4 
ok

to
be

r 2
02

0



2930 augustus t/m 22 november 2020 |  Kind op Zondag

Vieren
Wie heeft de macht?

Daniël 6:1-29 4 oktober 2020
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Kindermoment in de dienst
Vandaag is het dierendag. Vraag de 
kinderen wie vandaag van plan is zijn 
huisdier eens extra te verwennen. Hoe  
doe je dat?
Heeft er iemand een slang of spin als 
huisdier? En kan een leeuw een huisdier 
zijn? Wat is nou het meeste absurde 
huisdier dat je kunt bedenken? 
Vertel de kinderen dat vandaag het verhaal 
van Daniël verder wordt verteld. Daniël 
belandt in een kuil met allemaal hongerige 
leeuwen. Hoe zal dat aflopen? Het thema 
van vandaag is een vraag: wie heeft de 
macht? Vraag de kinderen om die vraag te 
onthouden bij het horen van het verhaal. 
Na afloop mogen ze u het antwoord 
vertellen.

Extra: Bij het thema ‘wie heeft de macht?’ 
kunt u de kinderen macht laten ervaren. 
Zij mogen ‘dirigent van de gemeente’ zijn: 
laat een kind voor de gemeente staan. Met 
gebaren bepaalt dit kind of de mensen 
gaan staan, draaien, springen, zitten, 
enzovoort. Hoe voelt het om die macht te 
hebben?

Gebed
We kunnen heel veel dingen zelf bepalen.
Welke kleren we aan doen, wat je eet,
waarmee en met wie je gaat spelen.
Er zijn nog veel meer dingen die we niet zelf 
kunnen bepalen.
Of we gezond zijn, ons gelukkig voelen
of hoe andere mensen met elkaar omgaan.
We danken U dat we zo veel dingen aan U 
kunnen overlaten.
Hoe machtig mooi is dat!
Amen

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in 
Kind op Zondag. Op het werkblad 

voor jonge kinderen staat Daniel in de 
leeuwenkuil. Maar wie is daar nog meer? 
De kinderen verbinden de punten. Op 
het werkblad voor oudere kinderen staan 
memoryplaatjes die over het verhaal van 
Daniel in de leeuwenkuil staan.

Derde zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 5:1-7

Antwoordpsalm 80:9-20

Epistellezing Filippenzen 2:14-18

Lezing uit het Evangelie Matteüs 21:33-43

Alternatief leesrooster Daniël 6:1-29
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Vertelling 4–7 jaar

Daniël in de leeuwenkuil
Koning Darius zit op zijn troon. Voor hem staan drie mannen. ‘Jullie zijn vanaf nu 
de bestuurders van mijn rijk’, zegt de koning. Daniël is ook een van die bestuurders 
geworden. De koning is blij met Daniël. Hij is wijs en trouw. Daarom mag Daniël een 
van de bestuurders worden. ‘Misschien word jij straks wel de enige bestuurder van 
mijn rijk’, zegt de koning.
De andere mannen zijn jaloers. ‘Die Daniël is maar een braverik’, zeggen ze tegen 
elkaar. ‘Hij komt niet eens van hier en toch speelt hij de baas. Daar moeten we een 
stokje voor steken.’ De mannen letten goed op Daniël. Misschien maakt hij een fout. 

‘Dan zeggen we het gelijk tegen de koning.’ Maar Daniël doet niks fout. Hij doet 
precies wat goed is.
De jaloerse mannen bedenken een plan. Ze weten dat Daniël elke dag bidt. Dan praat 
hij met God. En hij luistert naar wat God hem te zeggen heeft. De mannen gaan naar 
de koning toe. ‘Koning’, zeggen ze. ‘Wij hebben een plan. Laten we tegen alle mensen 
zeggen dat ze alleen maar aan u iets mogen vragen. En dat ze alleen maar naar u 
mogen luisteren. Doen ze dat niet, dan worden ze in de leeuwenkuil gegooid. Zo leert 
iedereen dat u de baas bent.’ 
De koning vindt dat een goed idee. Hij drukt een stempel op het papier. Nou is het een 
wet. Niemand mag de regels meer veranderen.
Alle mensen horen van de nieuwe wet. Ook Daniël. Toch bidt Daniël weer tot God. Hij 
vraagt God om hulp. Niet de koning. De mannen zien wat hij doet. Ze rennen naar de 
koning. ‘Koning, u moet Daniël in de leeuwenkuil gooien. Hij heeft de wet overtreden!’ 
De koning schrikt. Hij wil helemaal niet dat Daniël in de leeuwenkuil gegooid wordt. 
En toch moet het. De koning heeft zelf zijn stempel op het papier gezet. 
Daniël wordt opgehaald en in de leeuwenkuil gegooid. Voor de kuil ligt een grote 
steen. Daniël kan geen kant op. 
Die nacht ligt de koning te draaien en te woelen. Als het ochtend wordt, rent hij naar 
de kuil. Hij laat de grote steen weghalen. ‘Daniël’, roept de koning. 

‘Hier ben ik’, antwoord Daniël. God heeft een engel gestuurd en ervoor gezorgd dat de 
leeuwen mij niet hebben opgegeten.’ 
De koning is blij. Hij laat een nieuwe brief schrijven. In die brief staat: ‘De God van 
Daniël is een machtige God. Naar die God moet je luisteren.’ 
Onder de brief zet hij zijn stempel.

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Teken een aantal emoti-

cons op een blaadje, bijvoorbeeld 

blij, boos, bang, verdrietig. Bij wie 

passen deze emoties in het verhaal? Het thema 

van vandaag is: ‘Wie heeft de macht?’ Welke 

antwoorden kun je geven?

o
Tekenen: Teken op een groot vel 

papier Daniël tussen de leeuwen. 

Laat het instructiefilmpje zien dat 

te vinden is op www.kindopzondag.nl, of een 

afbeelding van het eindresultaat, zodat de 

kinderen geholpen worden bij het tekenen van 

een leeuw.

Computer: Bekijk en beluister een 

filmpje van het lied ‘Daniël’ van Elly en 

Rikkert via www.kindopzondag.nl. 

Bedenk met de kinderen bewegingen bij het 

refrein. Zing het lied en doe de bewegingen.

Vertellen
Wie heeft de macht?

Daniël 6:1-29 4 oktober 2020
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Vertelling 8–12 jaar

In de leeuwenkuil
Koning Darius is erg onder de indruk van Daniël. Hij weet dingen die zijn eigen 
adviseurs niet eens weten. Daniël is bijzonder, denkt de koning. Ik kan hem goed 
gebruiken. Hij stelt Daniël aan als een van de drie rijksbestuurders. Daniël en twee 
andere mannen krijgen veel macht. Nu heb ik nog drie rijksbestuurders, denkt de 
koning. Maar het kan zo maar zijn dat ik straks Daniël de enige rijksbestuurder laat 
zijn. 
De andere leiders zien wel hoe belangrijk Daniël voor de koning is. En ze vinden het 
maar niks. ‘Hij is niet eens een van ons’, mopperen ze tegen elkaar. ‘En toch is hij het 
lievelingetje van de koning.’ De mannen letten extra goed op alles wat Daniël doet. 
Want stel dat Daniël iets doet dat niet mag. Dan vertellen ze het aan de koning en 
wordt Daniël misschien wel ontslagen. Maar dat gebeurt niet. Daniël is een goede en 
eerlijke leider. Hij doet niets verkeerds. De mannen zien wel dat Daniël elke dag bidt. 
Hij bidt tot zijn God en luistert naar wat God hem te zeggen heeft. ‘Ik heb een idee’, 
zegt een van de mannen. ‘Ik weet hoe we van Daniël af kunnen komen.’ Hij fluistert 
zijn plan in de oren van de andere man. Ze lachen en wrijven in hun handen. Dit plan 
zou wel eens kunnen werken!
De mannen gaan naar de koning toe. ‘Koning, wij vinden dat u de beste en machtigste 
koning bent. En wij vinden dat iedereen dat moet laten zien.’ De mannen laten een vel 
papier zien en lezen voor wat ze opgeschreven hebben: ‘Dit is een wet van Meden en 
Perzen. Dat betekent dat deze wet niet veranderd mag worden. Iedereen moet doen 
wat hier staat. En er staat: Je mag alleen maar iets aan de koning vragen en niet aan 
een ander mens of andere god. Doet iemand dat toch, dan gaat hij zonder pardon de 
leeuwenkuil in.’
De koning denk even na. ‘Dat klinkt mij wel goed in de oren’, zegt hij. Hij zet zijn 
stempel op het papier. 
Die dag hoort iedereen van de wet. En als ze een vraag hebben, dan gaan ze naar de 
koning. Maar Daniël doet wat anders. Hij bidt tot God, net zoals altijd. Dat is precies 
waar de mannen op hadden gehoopt. Ze rennen naar de koning toe. ‘Koning, Daniël 
heeft de wet overtreden. Hij heeft zijn god om hulp gevraagd en niet u. Nu moet u doen 
wat u heeft gezegd. Daniël moet de leeuwenkuil in!’ 
De koning schrikt zich wild. Dit had hij niet verwacht! Maar hij moet doen wat er 
geschreven staat. Hij laat Daniël bij zich komen en brengt hem naar de leeuwenkuil. 
Daniël wordt naar binnen gestuurd. Bewakers rollen een zware steen voor de ingang. 
Daniël kan er niet meer uit. 
Die nacht ligt de koning wakker. Hij is verdrietig en onrustig. Is hij Daniël nou echt 
kwijt? Of zal zijn god iets voor hem doen? De volgende ochtend weet de koning niet 
hoe snel hij naar de leeuwenkuil moet gaan. ‘Daniël’, roept hij. Even is het stil. 
Dan hoort de koning een bekende stem. ‘Hier ben ik koning. Levend en wel. God heeft 
een engel naar mij gestuurd. Die heeft ervoor gezorgd dat de leeuwen mij met rust 
hebben gelaten.’ 
Snel laat de koning de steen weghalen. Daniël loopt naar buiten. Zonder een 
schrammetje. 
Nog dezelfde dag laat de koning een brief schrijven. Iedereen krijgt te horen wat er in 
de brief staat: Dit is een bevel van de koning. Iedereen moet ontzag en eerbied hebben 
voor de levende God van Daniël. Hij is de God die redt en bevrijdt.
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wijs een paar kinderen 

aan die de koning, Daniël, de twee 

bestuurders en de leeuwen spelen. 

De andere kinderen mogen ‘waaromvragen’ 

stellen als: Waarom keurde u die wet goed? 

Waarom aten jullie Daniël niet op? Bespreek 

daarna gezamenlijk de vraag: Wie is nou 

eigenlijk de baas in dit verhaal?

s
Creatief: Laat de kinderen halve 

closetrollen bruin, geel of oranje 

maken. Ze tekenen een leeuwenkop, 

knippen die uit en plakken de kop op de rol. 

Deze leeuwen kunnen gebruikt worden bij het 

‘nabouwen’ van het verhaal: met lego kan een 

hok gemaakt worden en legopoppetjes vervul-

len de rol van de Daniël, de koning, enzovoort.

z
Schrijven: Schrijf een elfje 

(gedichtvorm) bij het verhaal 

van Daniël. Een elfje begint 

met een woord. Op de tweede regel staan 

twee woorden, enzovoort. Na zin vier (met vier 

woorden) eindigt de vijfde regel met weer een 

woord. Zo heb je in totaal een gedicht van elf 

woorden. Laat de kinderen de elfjes aan elkaar 

voorlezen.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Het thema van vandaag 

is een vraag: Wie heeft de macht? 

Verken met de kinderen wie allemaal 

de macht hebben in dit verhaal. Welke macht 

hebben de koning, de mannen, Daniël, God? 

Op welke manier laten ze hun macht zien?

p
Spel: Laat groepjes kinderen het spel 

pesten spelen met speelkaarten. Vooraf 

spreken ze de regels af. Tijdens het 

spelen tikt u een kind van elk groepje op 

de schouder. Die heeft nu de macht om een 

regel te veranderen. Tik na een tijdje iemand 

anders op de schouder. Bespreek achteraf wat 

er gebeurt als iemand de macht krijgt. In het 

verhaal van vandaag hebben verschillen de 

personen op een bepaald moment de macht. 

Wat gebeurt er dan?
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