
Bijbelstudie Daniël 1

Doelen:

Weten

- wie Daniël is

- in welke moeilijke omstandigheden Daniël verkeerde

- wat voor radicaal karakter Daniël had en hoe hij God vertrouwde

- hoe God Daniëls gedrag beloont

Voelen

- radicaliteit ‘ik wil een Daniël zijn’

- liefde voor God en vertrouwen in God

Doen

- nagaan waar in hun eigen leven verontreinigingen waren, zijn of kunnen komen

- zo nodig verontreinigingen opruimen

- voornemen om niet te verontreinigen, radicaal zijn hierin al denkt de hele wereld er 

anders over

- voornemen ook radicaal te zijn in moeilijke omstandigheden

Vragen

Observatie

Wat was Daniël voor iemand?

Wat was de situatie waarin het volk Israël zich voelde?

Wat was de situatie van Daniël en z’n vrienden?

Wat gebeurt er aan het hof?

Hoe loopt het verhaal uiteindelijk af?

Interpretatie

Wat betekent het als je hoofdstad veroverd is, het tempelgerei bij een afgod ligt, jij in ballingschap 

bent, een andere naam krijgt en 3 jaar aan een heropvoedingsprogramma moet deelnemen?

Hoe zou Daniël zich gevoeld hebben? (hoe zou zoiets er in onze tijd uitzien?)

Waarom wilde hij het eten van de koning niet nemen?

Hoe moeilijk zou de beslissing geweest zijn zich niet te verontreinigen?

God geeft Daniël barmhartigheid, blijkt dat direct?

Waarom haakt Daniël dan niet af?

Wat laat dit hoofdstuk zien over het karakter van Daniël, over zijn houding t.o.v. God, zijn beeld van 

God?

Wat doet God hierin? Wat vindt God van de acties van Daniël?

Is Daniël teleurgesteld in zijn vertrouwen op God?

Toepassing

Zijn er in jouw leven verontreinigen geweest die nog niet beleden zijn of zijn er nu verontreinigingen?

Zijn er dingen die gaan gebeuren waardoor je in de verleiding komt jezelf te ‘verontreinigen’, tegen 

Gods regels in te gaan?

Zie jij jezelf nu in zo’n situatie als Daniël staan en hetzelfde doen als Daniël? Waarom wel/niet?


