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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Daniël in de leeuwenkuil

De vijanden van Daniël willen hem doden door 

hem in een kuil met leeuwen te laten gooien, 

maar een engel zorgt ervoor dat de leeuwen 

hun bek niet kunnen opendoen.

Wat heb je nodig?
-   twee keer dezelfde foto of tekening van een 

leeuw

-  een rode of zwart stift

-  de stellingen:

 1.   Leeuwen leven in dichte bossen tussen 

de bomen. (Niet waar: ze leven in open 
bossen, en op savannes en grasvlaktes)

 2.  Leeuwen worden doof en blind geboren. 

(Waar)
 3.  Een leeuw kan wel 15 jaar worden. (Waar)
 4.  Als een leeuw brult, kun je dit tot een 

kilometer ver horen. (Niet waar, zelfs wel 
zeven kilometer ver)

 5.  Een groep leeuwen bij elkaar noem je een 

klas. (Niet waar, een troep)
 6.  In de Bijbel staan verhalen waar leeuwen in 

voorkomen. (Waar)

Vooraf:
-  Zet met de stift een groot kruis door een van 

de foto’s of tekeningen.

Aan de slag:
-  Vraag twee kinderen of volwassenen de foto of 

tekening vast te houden.

-  Lees de stellingen over leeuwen voor.

-  Denken de kinderen dat de stelling waar is, 

dan gaan ze bij de gewone foto of tekening 

van de leeuw staan. Denken ze dat de stelling 

niet waar is, dan gaan ze bij de foto of tekening 

staan van de leeuw met het kruis erdoor.

-  Vraag bij de laatste stelling of de kinderen 

een bijbelverhaal weten waar leeuwen 

in voorkomen. Wellicht noemen 

de kinderen Daniël in de 

leeuwenkuil. Een ander 

verhaal gaat over Simson 

die met een leeuw vecht. 

De kinderen horen 

vandaag het verhaal van 

Daniël die in een kuil met 

leeuwen wordt gegooid 

en waarom hij hierin 

wordt gegooid.

In de kerkdienst

Tip 
Vertel dat er in het 

boek Spreuken 30:30 
staat dat de leeuw de 
koning van de dieren 
is, die voor niets en 
niemand bang is.

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

In de kuil, uit de kuil

Durven de kinderen in een diep kuil te springen? Ook als de 

kuil vol zit met leeuwen?

Wat heb je nodig?

Per kind:

-   één meter touw

Aan de slag:
-  De kinderen verspreiden zich door de ruimte.

-  Ze leggen het touw in een cirkel voor zich neer.

-  Zeg afwisselend: in de kuil, naast de kuil, over de kuil, voor 

de kuil, achter de kuil, op de kuil en LEEUWENKUIL.

-  De kinderen doen wat je noemt.

-  Leg uit:

  •  In de kuil: de kinderen springen in de cirkel.

  •  Over de kuil: de kinderen springen over de cirkel heen.

  •  Voor de kuil: de kinderen staan met hun gezicht naar de 

cirkel.

  •  Achter de kuil: de kinderen staan met hun rug naar de cirkel.

  •  Op de kuil: de kinderen staan op het touw.

  •  Leeuwenkuil: NIET springen! Wie toch springt is af, en gaat 

in de cirkel zitten.

-  Lukt het de kinderen om in het spel te blijven?
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In de kinderdienst (vervolg)

8-12 jaar 

Het verboden woord

Doordat Daniël steeds meer macht krijgt, 

worden de andere bestuurders jaloers. Ze 

weten dat er maar één manier is om Daniël 

dwars te zitten: met een wet die in strijd is 

met Gods regels. Ze vragen de koning om 

een verbod om dertig dagen lang aan iemand 

iets te vragen.

Wat heb je nodig?
-   een vel papier

-   een pen of een potlood

Vooraf:
-  Teken op een vel papier zo groot mogelijk: 

gras en een den.

-  Schrijf onder het gras: G = V en -S.  

De uitkomst is: VRA.

-  Schrijf onder de den: D = G.  

De uitkomst is: GEN.

Aan de slag:
-  Veel kinderen hebben weleens het 

verhaal gehoord van Daniël die in een 

leeuwenkuil wordt gegooid. Weten de 

kinderen ook waarom dit gebeurde?  

Wat had Daniël verkeerd gedaan?

-  Vertel de kinderen dat de medebestuurders 

van de koning jaloers zijn op Daniël doordat 

hij steeds meer macht krijgt. Ze gaan naar 

de koning en vragen om een nieuwe wet 

voor de komende dertig dagen. Welk 

verbod willen ze invoeren?

-  Lees voor:

   Al die tijd is het verboden iets te 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . aan een ander mens of aan 

een god. 

En wie dat toch doet, wordt in een kuil met 

leeuwen gegooid.

-  Laat bij de . . . . . . . . . . . . . . . . . . de rebus zien 

met het verbod dat de koning instelt en 

waardoor Daniël in de kuil met leeuwen 

belandt doordat hij zich niet aan de wet van 

de koning houdt.

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

God die ons hoort,

Wij komen in gebed naar U toe.

In vrijheid.

We worden niet opgepakt

als we bidden.

We horen weer een verhaal over Daniël.

Hij bad en bleef bidden.

Ook al was het verboden.

Hij werd opgepakt.

We horen ook dat christenen

in sommige landen worden opgepakt

als ze laten merken dat ze in U geloven.

We bidden voor hen.

Heer, wees bij hen.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.



5
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Daniël 6:1-24, 26-29 | Daniël in de leeuwenkuil

Daniël in de leeuwenkuil

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Daniël 6:1-24, 26-29

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na 

het verhaal met elkaar de plaat bij dit 

verhaal. Vraag de kinderen om goed 

te kijken en te vertellen wat ze zien. 

Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Ik ben niet bang voor de wilde dieren…

Het is nacht. Het is donker. Alle mensen 

in Babylon liggen lekker thuis te slapen 

in hun bed. Maar Daniël ligt niet in zijn 

bed. Hij ligt in een diepe kuil, in de tuin 

van het paleis. Een kuil met een grote 

steen erop, zodat hij er niet uit kan. 

En Daniël is niet alleen in de kuil. Hij is 

er samen met een paar leeuwen. De 

leeuwen liggen lekker te slapen. En 

Daniël? Die slaapt ook.

Wat doet Daniël in die kuil tussen de 

leeuwen? Wat is er gebeurd?

Daniël is een belangrijke man geworden. 

Hij is een van de drie speciale ministers 

van koning Darius. Hij helpt de koning 

bij het regeren van het land. Eigenlijk 

is Daniël de allerbeste minister van 

iedereen. ‘Daniël moet de baas van mijn 

land worden,’ zegt de koning op een 

dag. ‘Dat kan hij wel. Hij is zo slim.’

Dat vinden de andere ministers en 

bestuurders een slecht idee. Ze zijn 

jaloers op Daniël. Ze willen ervoor 

zorgen dat de koning boos wordt op 

Daniël. Maar hoe? Daniël doet nooit iets 

fout.

‘Hé,’ zegt een van de ministers: ‘Daniël 

bidt toch elke dag tot zijn god? Als we 

er nou voor zorgen dat dat voortaan 

verboden wordt. Dat er een wet komt dat 

het verboden is om te bidden!’

Dat vinden de andere ministers en 

bestuurders een goed plan. Ze gaan 

naar de koning toe.

‘Koning,’ zeggen ze. ‘Er moet een nieuwe 

wet komen. Een wet waarin staat: dertig 

dagen lang mag je alleen aan de koning 

iets vragen. Je mag dus niks aan andere 

mensen vragen. En je mag ook niet 

bidden. Als je dat wel doet, krijg je straf. 

Dan word je in de kuil met leeuwen 

gegooid.’

‘Wat een goed idee,’ zegt koning Darius 

blij. ‘Dan zien de mensen hoe belangrijk 

ik ben.’ Hij schrijft de wet snel op. Wat 

hebben zijn ministers dat goed bedacht.

Daniël hoort over de nieuwe wet. Wat 

krijgen we nou? Mag hij niet meer tot 

God bidden? Mag hij niks meer aan God 

vragen?

Nou, daar trekt hij zich niets van aan. 

God is belangrijker dan de koning. En 

dus blijft Daniël bidden, net zoals altijd. 

Drie keer per dag. Voor het raam. Zo 

heeft hij het altijd gedaan, zo doet hij het 

nu ook.

De twee andere ministers zien dat. Ze 

lachen. Ze wrijven in hun handen. ‘Ha,’ 

zeggen ze tegen elkaar. ‘Ons plan is 

gelukt. Snel, naar de koning!’

Ze rennen naar het paleis. Als ze bij de 

koning zijn, maken ze een diepe buiging. 

‘Koning, we wensen u een lang leven,’ 

zeggen ze. ‘We moeten u iets vertellen. 

Er is toch een nieuwe wet waarin staat 

dat we dertig dagen lang alleen maar 

aan u iets mogen vragen?’

‘Dat klopt,’ zegt de koning. ‘Ik heb er zelf 

mijn handtekening onder gezet.’

De ministers kijken elkaar aan. Ze 

zuchten diep. ‘Het is heel erg, koning,’ 

zegt de oudste minister. ‘Maar Daniël, u 

weet wel hè, die houdt zich niet aan uw 

wet. We hebben het zelf gezien. Hij was 

tot zijn God aan het bidden. Dus u moet 

hem in de leeuwenkuil laten gooien.’

De koning schrikt. Wat? Moet hij Daniël 

zo’n erge straf geven? Maar dat wil hij 

helemaal niet! Natuurlijk niet! ‘Daar moet 

ik eerst over nadenken,’ zegt de koning. 

En hij denkt de hele dag na over hoe hij 

Daniël kan redden.

’s Avonds komen de ministers weer naar 

hem toe.

‘Ik wil Daniël niet straffen,’ zegt de 

koning. ‘Hij is een goede man.’

‘Jammer, koning,’ zeggen de ministers. 

‘Maar het moet echt. Het staat nu in de 

wet. En wat in de wet staat, dat moet 

gebeuren.’

De koning zucht. Het is waar. Wat in de 

wet staat, dat moet gebeuren. Dus laat 
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hij Daniël halen. ‘Ik vind het heel erg, 

Daniël,’ zegt hij. ‘Maar ik moet je in de 

kuil met leeuwen laten gooien. Want 

je hebt iets gedaan wat niet mocht. 

Je hebt gebeden tot je God. Ik kan je 

niet helpen. Maar jouw God is machtig, 

Daniël. Ik weet zeker dat Hij je zal 

redden.’

Een paar mannen trekken de grote steen 

van de leeuwenkuil. De leeuwen kijken 

omhoog. Ze brullen. Ze hebben al een 

poos niet gegeten. Ze hebben honger.

Maar als Daniël in de kuil valt, bijten ze 

hem niet. Ze snuffelen aan zijn handen, 

en ze gapen. Ze geven Daniël kopjes, 

net zoals een poes zou doen. En dan 

gaan ze weer liggen.

Het wordt ochtend. Daniël wordt wakker. 

Hij rekt zich uit. Hij aait de leeuw die 

naast hem ligt over zijn manen. Het is 

nog steeds donker in de kuil. Dat komt 

door de steen die erop ligt. Maar dan 

ineens ziet Daniël een streepje licht. De 

steen wordt weggetrokken. En dan hoort 

hij een stem. De stem van de koning.

‘Daniël!’ roept de koning. ‘Daniël, leef je 

nog? Heeft de God van wie jij houdt je 

kunnen redden van de leeuwen?’

Daniël staat op, voorzichtig, om niet 

op de poot van de leeuw naast hem te 

gaan staan. ‘Koning, ik wens u een lang 

leven,’ roept hij. ‘Ja hoor, er is niks aan 

de hand. God heeft een engel naar me 

toe gestuurd. Hij zorgde ervoor dat de 

leeuwen me niets konden doen. Want 

God wist dat ik niets verkeerds heb 

gedaan.’

‘Haal Daniël uit de kuil!’ roept de koning. 

‘En geef me papier en een pen. Ik ga 

meteen een brief schrijven naar alle 

mensen in mijn koninkrijk. Ik ga ze 

schrijven wat de God van Daniël gedaan 

heeft. Dan weet iedereen hoe sterk en 

machtig Hij is.’

8-12 jaar 

Daniël 6:1-24, 26-29

Darius uit Medië werd de nieuwe koning. 

Hij was toen 62 jaar oud. 

Daniël in de leeuwenkuil
Daniël wordt minister

Koning Darius gaf 120 mannen de 

opdracht om zijn land te besturen. 

Hij nam ook drie speciale ministers in 

dienst. Zij moesten controleren of de 120 

bestuurders alles deden zoals de koning 

het wilde. Eén van de ministers was Daniël. 

Door zijn grote wijsheid kon Daniël zijn 

werk goed doen. Hij deed het veel beter 

dan de andere ministers en bestuurders. 

Daarom wilde de koning aan Daniël de 

leiding geven over het hele Perzische rijk.

Daniëls vijanden bedenken een wet

De twee andere ministers en de 120 

bestuurders probeerden iets te vinden 

wat Daniël verkeerd deed. Dan konden 

ze tegen de koning zeggen dat hij fouten 

maakte. Maar ze vonden niets. Daniël 

deed altijd wat hij moest doen. Hij deed 

nooit iets verkeerd, iedereen kon hem 

vertrouwen.

Toen zeiden de ministers en de 

bestuurders tegen elkaar: ‘Het is 

onmogelijk iets te vinden wat Daniël 

fout doet. We moeten dus iets anders 

bedenken. Iets wat te maken heeft met 

de wet van zijn God.’

Ze gingen zo snel mogelijk naar 

koning Darius. Ze zeiden: ‘Koning, 

wij wensen u een lang leven toe! Alle 

ministers, bestuurders en belangrijkste 

ambtenaren vinden dat er een nieuwe 

wet moet komen. En dit is die wet: 

‘Dertig dagen lang mogen de mensen 

alleen aan de koning iets vragen. Al die 

tijd is het verboden iets te vragen aan 

een ander mens of aan een god. En 

wie dat toch doet, wordt in een kuil met 

leeuwen gegooid.’

Koning, u moet nu beslissen dat er zo’n 

wet komt. En u moet die wet opschrijven. 

Dan is het een wet die niet veranderd 

kan worden. Zoals alle wetten van de 

Meden en de Perzen.’

Koning Darius deed wat de ministers en 

de bestuurders vroegen, en hij schreef 

de wet op.

Daniël houdt zich niet aan de wet

Toen Daniël hoorde over de nieuwe 
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wet, ging hij naar huis. Eén van zijn kamers 

had ramen in de richting van Jeruzalem. Daar 

ging hij altijd bidden, iedere dag drie keer, voor 

een open raam. Ook op die dag knielde hij en 

bad hij tot zijn God. Op dat moment renden 

de mannen zijn huis binnen. En ze zagen dat 

Daniël aan het bidden was.

Ze gingen direct naar de koning en zeiden: 

‘Koning, u hebt toch gezegd dat iedereen 

dertig dagen lang alleen aan u iets mag 

vragen? U hebt toch verboden ook maar iets te 

vragen aan een ander mens, of tot een god te 

bidden? Wie dat wel doet, moet toch in een kuil 

met leeuwen gegooid worden?’

De koning zei: ‘Ja, dat heb ik gezegd. Het is 

een wet van Meden en Perzen. Daaraan kan 

niets veranderd worden.’

De mannen zeiden: ‘Daniël, die man uit Juda, 

trekt zich niets aan van u en uw wet. Driemaal 

per dag knielt hij om tot zijn God te bidden!’

Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid

Toen de koning dat hoorde, schrok hij heel 

erg. En hij probeerde van alles te bedenken 

om Daniël te redden. De hele dag zocht hij 

naar een oplossing. Maar de mannen werden 

ongeduldig en zeiden: ‘Koning, in dit land kan 

een wet niet veranderd worden. Het is een 

wet van Meden en Perzen. U hebt die wet zelf 

gemaakt.’

Toen liet de koning Daniël halen. En Daniël 

werd in de kuil met leeuwen gegooid. Maar de 

koning zei tegen hem: ‘Je zult gered worden 

door de God die jij zo trouw dient.’ Met een 

steen werd de kuil afgesloten. De koning 

drukte met zijn zegelring een stempel op de 

steen. Het was het stempel van de koning en 

zijn ministers. Dat betekende dat niemand de 

steen mocht weghalen.

De leeuwen doen niets

De koning ging terug naar zijn paleis. Hij at 

niets en die nacht sliep hij niet. Hij kon alleen 

maar aan Daniël denken. De volgende dag 

stond de koning al vroeg op. Hij ging snel naar 

de kuil. Toen hij daar was, riep hij zenuwachtig: 

‘Daniël, dienaar van de levende God! Heeft je 

God, die jij zo trouw dient, je kunnen redden 

van de leeuwen?’

Toen zei Daniël: ‘Koning, ik wens u een lang 

leven toe! Mijn God heeft zijn engel gestuurd. 

De engel heeft ervoor gezorgd dat de leeuwen 

hun bek niet open konden doen. Ze hebben 

me niets gedaan. God weet dat ik onschuldig 

ben. En dat ik u niets aangedaan heb, koning.’

Daniël wordt uit de kuil gehaald

De koning was heel erg blij. Hij liet Daniël uit de 

kuil halen. Iedereen kon zien dat er niets met 

hem gebeurd was. Want hij had op zijn God 

vertrouwd.

(…)

Koning Darius schrijft een brief

Daarna stuurde koning Darius een brief naar 

alle volken op aarde. Hij schreef:

‘Ik hoop dat het goed met u gaat. Vandaag 

geef ik het bevel dat de God van Daniël alle eer 

moet krijgen. Iedereen in mijn koninkrijk moet 

veel eerbied voor hem hebben. Want hij is de 

levende God, nu en altijd. Aan zijn macht komt 

geen einde. Hij redt mensen en bevrijdt hen. 

In de hemel en op aarde doet hij dingen die 

mensen niet kunnen begrijpen. Hij heeft Daniël 

gered van de leeuwen.’
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10. OM TE WETEN

Een wet van Meden en Perzen

Ken je de uitdrukking ‘een wet van Meden en Perzen’? Er 

wordt een regel mee bedoeld die niet meer veranderd kan 

worden. Dat lijkt raar. Heeft een koning dan geen macht om 

zijn eigen wetten te veranderen? Maar het past wel bij de 

tijd waarin dit verhaal zich afspeelt: toen werden koninklijke 

wetten steeds meer gezien als goddelijke besluiten. Daarom 

kon zelfs de koning ze niet terugdraaien. 

Leeuwenkuil

Koningen in de tijd van de Bijbel hielden graag gevaarlijke 

wilde dieren als huisdier. Eén reden was dat ze hiermee 

hun macht lieten zien. Soms lieten ze die dieren vrij om er 

vervolgens op te jagen. Maar de dieren werden ook gebruikt 

om mensen te straffen die in opstand waren gekomen.

Richting Jeruzalem

Voordat Nebukadnessar de tempel had verwoest, gingen 

veel Joden minstens één keer per jaar naar Jeruzalem om 

in de tempel tot God te bidden. Nu woont Daniël, net als 

veel andere Joden, in een vreemd land. Ze kunnen niet naar 

Jeruzalem toe, maar ze bidden wel met hun gezicht in de 

richting van die stad, en vragen aan God of Hij wil zorgen 

dat de stad weer opgebouwd wordt.

Ook nu zijn er nog mensen die in een bepaalde richting 

bidden: moslims knielen bijvoorbeeld in de richting van 

Mekka. En veel oude kerken zijn ook zo gebouwd dat de 

mensen in de richting van Jeruzalem kijken.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 

bijvoorbeeld in het verhaal. Over de denkvragen 

kun je met elkaar wat langer doorpraten. 

Op denkvragen zijn er dus ook geen foute 

antwoorden!

4-8 jaar 

-  Heb jij weleens een leeuw in de dierentuin 

gezien? Zag hij er gevaarlijk uit?

-  Waar wordt Daniël in gegooid?

-  Waarom is Daniël in een kuil met leeuwen 

gegooid?

-  Eten de leeuwen Daniël op? Hoe komt dat?

-  Wat roept de koning ‘s ochtends naar Daniël in 

de kuil?

-  Hoe komt Daniël weer uit de kuil?

-  Wat staat er in de brief die de koning naar alle 

mensen in het land stuurt?

8-12 jaar 

-  Kende je het verhaal van Daniël in de 

leeuwenkuil al? Zo ja, is er iets dat je 

gelezen hebt of hoorde, dat toch nieuw 

voor je is in het verhaal? Zo niet, wat viel je 

vooral op in het verhaal?

-  Waarom proberen de ministers en bestuurders 

iets te vinden wat Daniël verkeerd deed?

-  Daniël bad drie keer per dag. Hoe vaak bid jij?

-  Waarom hield Daniël zich niet aan de nieuwe 

wet van de koning, terwijl hij wist dat hij het 

risico liep om in een leeuwenkuil gegooid te 

worden?

-  Als jij een verbod kreeg om te bidden, wat zou 

jij dan doen?

 1.   Net als Daniël, gewoon openlijk blijven bidden.

 2.  Wel bidden, maar met de ramen en deuren 

dicht.

 3.  Wel bidden, maar in stilte.

 4.  Ik zou niet meer bidden.

 5.  Ik zou een demonstratie organiseren.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar De leeuwen hebben honger uit de Samenleesbijbel. Je vindt het lied 

op debijbel.nl/bijbelbasics. Of zing met elkaar Daniël, Daniël (Elly en Rikkert) of Ik volg 
de Heer (Opwekking Kids 22).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Leeuwenbek

In de bek van de leeuw lezen de kinderen hoe 

het komt dat er in de kuil met leeuwen niets met 

Daniël gebeurde.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad op stevig geel papier

En verder:

-   viltstiften of kleurpotloden

-   scharen

-   plakband

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren het werkblad.

-  Ze knippen de leeuw en de twee stroken uit.

-  De kinderen vouwen de drie stippellijnen.

-  Ze leggen het werkblad weer uitgevouwen voor 

zich neer.

-  Ze vouwen het gedeelte boven de bovenste 

vouwlijn naar achteren.

-  Ze vouwen het gedeelte onder de onderste 

vouwlijn naar achteren.

-  De kinderen leggen deze twee vouwlijnen tegen 

elkaar en strijken er nog eens goed overheen. 

De middelste vouwlijn zit tussen de uiteinden, 

en de twee buitenste vouwlijnen liggen tegen 

elkaar.

-  Ze draaien het papier om en leggen het papier 

plat voor zich neer.

-  De kinderen plakken op de twee middelste 

stukken in het midden de twee stroken, op elk 

vlak één strook.

-  Ze steken vier vingers door de bovenste strook 

en hun duim door de onderste strook.

-  De kinderen vouwen nu met hun hand de muil 

van de leeuw open en dicht. Wat zegt de leeuw?

4-8 jaar 

Het leeuwendeel

Daniël blijft bidden, ook al is het verboden. De 

kinderen zien met deze vouwplaat waartegen 

God Daniël beschermt als die in 

een kuil wordt gegooid.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen vouwen de 

kleurplaat als een harmonica.

-  Als ze de kleurplaat in vouwvorm rechtop 

zetten, zien ze twee kleurplaten: kijken ze 

rechts, dan zien ze Daniël die bidt. Kijken ze 

links, dan zien ze de leeuwenkop.

-  De kinderen houden het werkblad gevouwen 

voor zich en kleuren de eerste kleurplaat.

-  Ze vouwen de kleurplaat de andere kant op, 

en kleuren deze kleurplaat.

-  Als ze de kleurplaat rechtop zetten, 

ontdekken ze waar God Daniël tegen 

beschermt als hij in een kuil wordt gegooid.

Tip
De kleuters 

knippen niet de 

leeuw uit, maar het 

ovaal rond de 

leeuw.
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4-8 jaar 

Daniël uit de leeuwenkuil

De kinderen spelen een spel 

waarin Daniël uit de kuil van 

de leeuwen is gekomen maar de 

leeuwen in de kuil moeten blijven.

Aan de slag:
-  Eén kind is Daniël, de andere 

kinderen zijn de leeuwen.

-  De kinderen die leeuw zijn lopen 

als een leeuw door de ruimte.

-  Zodra Daniël roept: ‘Ik ben uit de 

leeuwenkuil’, gaan alle andere 

kinderen zo snel mogelijk liggen 

en bewegen zich niet meer.

-  Als Daniël een leeuw ziet 

bewegen tikt hij de leeuw aan en 

zegt: ‘Terug in de kuil’.

-  Deze leeuw gaat aan de kant 

zitten.

-  Daniël gaat door totdat alle 

leeuwen in de kuil zitten.

8-12 jaar 

De Bijbel om je oren: een hoorspel over Daniël

Wil je samen met de kinderen het verhaal van 

nog dichterbij beleven? Luister dan naar De Bijbel 

om je oren, een hoorspel over een bijbelverhaal 

met een spannende vertelling en checkvragen 

en aanstekelijke liedjes, waarmee de kinderen 

interactief bij het verhaal betrokken blijven. Elke 

aflevering duurt ongeveer 8-9 minuten.

Wat heb je nodig?
-   Aflevering 11 (De leeuwenkuil (1)) en 12 (De 

leeuwenkuil (2)) van De Bijbel om je oren. Deze 

zijn hier te vinden: annekedoest.com/de-bijbel-

om-je-oren-en-bijbel-basics/ 

Aflevering 11: De leeuwenkuil (1)

Darius is de nieuwe koning van Babel en Daniël is 

nog steeds een van de belangrijkste ministers van 

het land. Hij staat bekend als een betrouwbare en 

gelovige man die veel bidt en Darius is erg blij met 

hem. Maar de andere ministers en bestuurders zijn 

jaloers op hem en ze willen van hem af. Ze kunnen 

alleen niets slechts over hem ontdekken. Totdat ze 

een nieuwe wet bedenken…

Aflevering 12: De 

leeuwenkuil (2)

Volgens de nieuwe wet 

mag Daniël niet meer 

bidden. Maar Daniël 

praat altijd met zijn God, 

dus hij houdt zich niet aan 

deze nieuwe regel. Dat is 

precies waar zijn collega’s op 

hoopten. Ze betrappen hem... 

Opdrachten voor tijdens of na het luisteren van het 
hoorspel
-  Laat de kinderen tijdens het luisteren tekenen wat 

ze horen. 

-  Pak de bijbel er nog weer bij en zoek in Daniël 

hoofdstuk 6 naar minimaal 5 verschillen met wat je 

net gehoord hebt. Schrijf ze op. 

Tip
Bovenstaande 

afleveringen worden je gratis 
aangeboden bij deze zondag. 

De Bijbel om je oren bevat echter 
nog meer afleveringen over Daniël 

(en binnenkort ook over Noach). Wil 
je alle afleveringen horen? Kijk op 

www.debijbelomjeoren.nl voor 
meer informatie en hoe je 

de hele serie kunt 
bestellen.
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8-12 jaar 

Driemaal daags

Daniël bidt elke dag tot zijn God. Hij geeft het niet op. Zelfs niet als het wordt 

verboden door een nieuwe wet van de koning. De kinderen maken een 

geheugensteun om niet te vergeten elke dag te bidden.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

- scharen

- plakband

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de onderdelen van het werkblad uit.

-  Ze knippen de twee lijnen in de handen open.

-  Ze schuiven de dagenstrook vanaf de achterzijde van de handen door een insnede 

naar de voorkant en daarna door de andere snede weer terug naar achteren.

-  Ze plakken deze strook achterop vast met een plakbandje, onder aan de cirkel.

-  De kinderen schuiven de gevouwen handen over de dagen van de week, nu eerst 

bij de zondag.

-  Ze kleuren en versieren de cirkel.
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8-12 jaar 

Daniël staat sterk!

Daniël bidt drie keer per dag tot God, 

ook al is het verboden. Hij laat zich 

niet uit zijn evenwicht brengen door het verbod van 

de koning. Met deze uitdaging zien de kinderen hoe 

standvastig Daniël is en hoe dat komt!

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-  achttien kartonnen bekers

-  drie stevige stukken karton of drie dienbladen van 

ongeveer 40 x 50 centimeter

Aan de slag:
-  Begin met de hele groep. Laat één kind op een 

kartonnen beker gaan staan. Wat gebeurt er?

-  Vertel de kinderen dat kartonnen bekers je tóch 

kunnen houden. Kunnen de kinderen bedenken hoe 

dat zou kunnen lukken?

-  Plaats zes bekers in twee rijen van drie bekers met 

steeds 15 centimeter tussenruimte.

-  Leg een kartonnen plaat boven op deze beide rijen. Dit 

staat voor het eerste gebed dat Daniël iedere dag bidt.

-  Vertrouwt een van de kinderen het en durft het op de 

plaat te gaan staan?

-  Plaats op deze kartonnen plaat nog eens zes bekers, 

maar nu verder uit elkaar dan de bekers op de eerste 

laag. Let op: Zet de bekers niet te dicht bij de rand.

-  Leg de tweede plaat op deze bekers. Deze staat voor 

het tweede gebed dat Daniël dagelijks bidt.

-  Welk kind durft het aan om op de tweede plaat te gaan 

staan?

-  Verdeel de kinderen in groepen.

-  Geef elke groep achttien kartonnen bekers en drie 

kartonnen platen.

-  Daniël bad drie keer per dag tot God. Dit maakte hem 

standvastig! De kinderen ontdekken dat het zelfs 

mogelijk is om op achttien bekers en drie platen te 

gaan staan!

Ga op een kartonnen
beker staan.

1
Plaats nu zes bekers in twee rijen van drie
bekers met steeds 15 cm ruimte tussen de
bekers. Leg een kartonnen plaat bovenop

deze beide rijen.

Plaats op deze kartonnen plaat nog eens zes
bekers. Plaats deze verder uit elkaar dan de

bekers op de eerste laag. Leg de tweede
plaat op deze bekers .

2 3

Kun je er nog een laag bovenop plaatsen
met zes bekers en een kartonnen plaat?

Durf je hier op te gaan staan?

4

Wat heb je nodig?
* achttien kartonnen bekers  * drie stevige stukken
karton of drie dienbladen van ongeveer 40 x 50 cm

Dit staat voor het eerste
gebed dat Daniël iedere dag bad.

Let op:
Zet de bekers niet
te dicht bij de rand.

Wat
gebeurt

er?

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt
er nu?

Ga op het midden van
de plaat staan.

Dit staat voor het
tweede gebed dat Daniël

dagelijks bad.

Daniël bad drie keer per dag tot God.
Hij liet zich niet uit zijn evenwicht halen door
het verbod van de koning, maar hij vertrouwde

op God. Het maakte hem standvastig!
Ga weer op de plaat

staan met behulp van een
krukje of vraag

iemand om je te helpen.

!
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen  
elk een zin uitspreken, 

of spreek alles 
samen uit.


