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Daniël en zijn drie vrienden leefden in Israël.  Op 
een dag kwam een grote koning naar hun land en 
deze nam alle slimme jonge mannen mee naar zijn 
eigen land.  De koning had een hele lange naam �
Nebukadnessar � en hij leefde in een land heel 
ver weg genaamd Babylonië.



De jonge mannen werden heel goed behandeld in 
Babylonië.  De koning had de beste en briljantste 
jonge mannen gekozen uit elk land van de wereld. 
Hij wilde hen opleiden in de taal van Babylonië zodat 
ze hem als dienaren konden helpen het koninkrijk te 
regeren.



Het eten was ook heel goed.  De jonge mannen aten 
wat de koning at.  Maar Daniël en zijn vrienden 
wilden het voedsel niet eten, omdat het geofferd 
was aan valse goden.  Daniël had beloofd dat hij 
nooit iets zou doen tegen de wil van zijn God.  De 
God van Israël had Zijn volk opdracht gegeven nooit 
iets te doen wat met valse goden te maken had.



Daniël vroeg aan de leidinggevende toestemming, om 
het voedsel van de koning niet te hoeven eten.  Als 
de koning het zou ontdekken, zou hij heel boos 
worden.  Maar God had Daniël gemaakt tot de 
favoriet van deze man.



Hij stemde toe in een test van Daniël en zijn 
vrienden.  Tien dagen lang zouden ze alleen 
bladgroente eten en water drinken.  Aan het eind 
van de tien dagen bleken Daniël en zijn vrienden er 
veel gezonder uit te zien dan alle andere jonge 
mannen die hetzelfde aten als de koning.  Ze 
kregen toestemming om verder te gaan met 
alleen bladgroente 
en water.



Deze jonge mannen eerden God.  En God eerde 
hen.  God gaf hen wijsheid en kennis in de dingen 
die zij leerden, en Daniël kreeg de wijsheid om 
visioenen en dromen te begrijpen.



Na drie jaar op school
in Babylonië werden de

jonge mannen gepresenteerd
aan Koning Nebukadnessar.
Hij vond Daniël en zijn drie 

vrienden de beste van allemaal.  
De Koning ontdekte dat Daniël 

meer wijsheid had dan alle 
wijze mannen in zijn

koninkrijk.



Op een nacht had de koning een nare droom.  Hij 
riep zijn magiërs, astrologen en tovenaars bij zich 
te komen en zij stonden voor hem.  De koning zei: 
�Ik had een droom en ik wil die droom begrijpen.�
De wijze mannen antwoordden: 
�O koning, leef in 
eeuwigheid!  Vertel 
uw dienaren de 
droom, en 
wij zullen 
vertellen 
wat het 
betekent.�



De koning antwoordde: �Nee!  
Jullie moeten me vertellen 
wat ik gedroomd heb en wat 
het betekent.  Als jullie dat 
niet kunnen, dan hak ik jullie 
in stukjes en steek ik jullie 
huizen in brand!



Maar als jullie me mijn droom vertellen 
en wat het betekent,� ging de koning 
verder, �dan zullen jullie geschenken 
en beloningen en grote eer 
ontvangen.� Natuurlijk kon 
geen van de wijze mannen 
de koning vertellen wat 
zijn droom was.



De wijze mannen zeiden tegen de koning: �Er is 
niemand op aarde die kan doen wat u vraagt.  Alleen 
de goden kunnen dat en zij leven niet op aarde.� De 
koning werd heel boos.  �Dood alle wijze mannen van 

Babylonië!� beval hij.



Toen de soldaten bij Daniël kwamen zei 
hij tot Arjoch, de kapitein van de 
koning: �Waarom dood de koning 
alle wijze mannen?� Toen 
vertelde Arjoch aan Daniël 
alles wat er gebeurd was.  
Daniël ging naar de koning.  
Hij vroeg om meer tijd 
zodat hij de koning de 
betekenis van zijn 
droom kon vertellen.



Toen ging Daniël naar huis, en hij 
vertelde alles aan zijn vrienden 
Sadrach, Mesach en Abednego.  
Daniël wist niet wat de droom 
was en wat het betekende, maar 
hij wist dat Iemand alles wist.  
Die Iemand is God.  Dus Daniël 
en zijn vrienden gingen bidden.



God liet Daniël de droom en de betekenis zien.  
Daniël loofde de God van de hemel, zeggende, 

�Gezegend is de naam van God voor altijd en altijd, 
want alle wijsheid en kracht zijn van Hem.�



Daniël haastte zich naar de koning en zei: �Er is een 
God in de hemel die geheimen onthult.� Hij vertelde 

de koning wat hij had gedroomd en wat de droom 
betekende.



Toen Koning Nebukadnessar de droom en de 
betekenis hoorde, knielde hij neer voor Daniël en 
zei: �Waarlijk is jouw God de God van de goden, 
en de Heer van de koningen, en een 
onthuller van geheimen, want jij kon 
dit geheim onthullen!� Toen maakte 
de koning Daniël tot een groot man, 
en gaf hem vele grote geschenken.  
Hij maakte hem heerser over de 
hele provincie 
Babel, en de 
baas over alle 
wijze mannen 
van Babylonië.



�Daniël de Gevangene�

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Daniël 1-2

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


