
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.’

DANIEL 6:14
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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.

!

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.
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.

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 6:14

DANIEL 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 zie je 

hoe Met deze uitdaging zien de 

kinderen hoe onwankelbaar Daniël 

is en hoe dat komt!

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.

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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