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VRAGEN EN HANDVATTEN  
Versie voor ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren)  
 
 
Aanleiding  
Vanwege de maatregelen die genomen zijn rond de coronacrisis was het niet mogelijk om de laatste 
catechisatieavond voor catechisanten in de leeftijd van 12-14 en 15-17 in te vullen. Omdat de 
kerkenraad zeer hecht aan het catechetisch onderwijs voor onze jongeren, en de nood van de tijd ons 
allen uit moet drijven naar het Woord, is er een catechisatieles geschreven die bedoeld is voor 
ouders/verzorgers om met de kinderen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld op zondag of tijdens een 
dagsluiting. 
 
Leeswijzer 
Deze les is als volgt opgebouwd: 

- In het onderstaande kader staat de kern verwoord. Daaronder staat in chronologische 
volgorde de lesopbouw.  

- Op blz. 3 staan de achtergrond bij het Bijbelgedeelte en handvatten en verwijzingen bij de 
vragen.  

Tips 
- Het te lezen Bijbelgedeelte kan door 1 persoon worden gelezen maar het kan de 

betrokkenheid vergroten door om beurten een vers te lezen. 
- Het is belangrijk dat ieder die aan deze catechisatieles deelneemt zelf een Bijbel gebruikt. 

 
Gesprek voorafgaand aan het lezen 

A. Maakt het coronavirus u/jou bang? Waarom wel/niet? 
B. Wat zou de Heere ons hiermee te zeggen hebben? 
C. Hoe vind u/jij het om nu niet meer naar de kerk te kunnen? 
D. Wat vind u/jij de echte nood van deze tijd? 

 
Lezen Daniël 9: 1 – 19 
 
Vragen en opdrachten 

1.   
a. In welke nood zit Daniël? Noem meerdere elementen uit het gebed die iets zeggen 

van deze nood. 
 

Vanaf vers 4 t/m 15 doet Daniel belijdenis van zonden.  
b. Daniël spreekt hier voortdurend (11x) in de ‘wij’-vorm. Waarom is dat bijzonder? 

Waarom zou hij dat doen? 
 

Daniel benoemt in vers 5 en 6 heel direct de zonden. 
c. Geldt datgene wat we daar lezen ook voor ons volk, onze kerk, ons gezin, onszelf?  
d. Waarom ervaar je dit wel/niet zo? 
e. In vers 7 en 8 lezen we dat het besef van zonden bij Daniël leidt tot schaamte. 

Bespreek met elkaar waarom schaamte een goede houding is  
  

2. Daniel heeft diep gebogen vanwege de zonden van zichzelf en van zijn volk. Hij noemt de 
HEERE in vers 14 ‘rechtvaardig’. Maar zijn gebed is niet zonder hoop. In vers 9 en 18 noemt 
hij de HEERE ‘barmhartig’. 

a. Wat betekent ‘rechtvaardigheid’?  
Zie tekstboek van ds. Hellenbroek hoofdstuk 8, vraag 1 en 4. 

b. Wat betekent ‘barmhartigheid’?  
Zie tekstboek van ds. Hellenbroek hoofdstuk 9, vraag 4. 

 
z.o.z. 

 

Thema: Het gebed van Daniel in de nood van de tijd 
Bijbelgedeelte: Daniël 9: 1 – 19 
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c. Verdiepingsvraag:  
Lees vers 16. Het valt op dat er over gerechtigheid wordt gesproken bij het afkeren 
van Gods grimmigheid? Bespreek met elkaar hoe dit kan. 

 

3. Daniel beschrijft ook de verlossing uit Egypte (vs. 15) en de ongehoorzaamheid aan Gods 
wetten (vs. 10).  

a. Waarom zou Daniël in vers 15 de verlossing uit Egypte noemen? Probeer 2 redenen 
te geven. 

b. Tussen Egypte en Kanaän werd aan Israël de wet gegeven bij de Sinaï. 
Hoe kan het dat vers 9 spreekt over barmhartigheid en vergeving terwijl in vers 10 
staat dat Israël zich aan Gods wetten niet heeft gehouden?  

c. In hoeverre kun je de situatie van Israël toen, vergelijken met jouw situatie in deze 
tijd?  
(Bedenk hierbij dat het volk Israël besneden was terwijl jij (waarschijnlijk) gedoopt 
bent.) 

d. Verdiepingsvraag:  
Bespreek ankerplaats 2 van hoofdstuk 18. 

 
4. Lees vraag en antwoord 117 van de Heidelbergse Catechismus. 

a. Hoe zie je de drie elementen (van vraag en antwoord 117) in het gebed van Daniël 
terug? 

b. In hoeverre kun je vraag 18 en 19 zien als samenvatting van het gebed van Daniël? 
c. Wat kunnen we uit het gebed van Daniël leren in deze tijd?  
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Achtergrond bij het Bijbelgedeelte 
Het gebed van Daniël in hoofdstuk 9 is het gebed om de vervulling van een belofte. Daniël heeft gelezen in 
Jeremia 25 dat de ballingschap 70 jaar zal duren. Deze periode is bijna voorbij en dat doet Daniël bidden om de 
vervulling van de belofte. 
Vers 1 – 3: Inleiding 
Vers 4 – 14: schuldbelijdenis 
Vers 15 – 19: bede om herstel 
 
Het gebed van Daniël lijkt op het gebed van Salomo (1 Koningen 8), van Ezra (Ezra 9), van Nehemia (Nehemia 
1) en van de levieten (Nehemia 9). 
 
Handvatten en verwijzingen bij het Bijbellezen en het bespreken van de vragen 
Gesprek voor het lezen 
De vragen A t/m D zijn persoonlijke vragen. Probeer hier een open gesprek over te hebben met elkaar. Het gaat 
hier niet om goed of fout maar om een eerlijke uitwisseling met elkaar wat deze crisis met ons doet. 

 
Vragen en opdrachten 
Vraag 1 

a. Daniël verkeert inderdaad in nood. Hij zoekt de Heere met gebed en smekingen, met vasten, en zak, en 
as. Waar is zak en as een teken van? 

b. Daniël betrekt zichzelf in deze belijdenis van zonden. Wij zouden misschien denken: waarom eigenlijk? 
Er zijn van Daniël geen zonden beschreven in de Bijbel. De Heere noemt hem in hoofdstuk 10 een “zeer 
gewenste man”. We zien dat een oprecht gebed nederig is en zichzelf in de schuld betrekt. Vergelijk ook 
met Psalm 51: 19.  
Overigens beschrijft Daniël in vers 7 wie de “wij” zijn waarover hij spreekt: “bij de mannen van Juda en 
de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar Gij hen 
heen gedreven hebt om hun overtreding waarmede zij tegen U overtreden hebben.”  
Met “die nabij zijn” bedoelt Daniël de Joden in Babel. Met “die verre zijn” de Joden uit het 10-
stammenrijk, in Assyrië. 

c. Het staat er heel direct: “gezondigd, onrecht gedaan, goddelooslijk gehandeld, gerebelleerd,  afgeweken 
van Gods geboden en rechten, niet gehoord naar Gods dienstknechten.” Kun je die opeenstapeling 
toepassen op deze vraag.  

d. Persoonlijke vraag. Probeer hier een open gesprek over te hebben met elkaar.  
e. We lezen inderdaad 2 keer het woord beschaamdheid in vers 7 en 8. We zagen bij vraag 1b al dat een 

oprecht gebed nederig is en zichzelf in de schuld betrekt.  
 
Vraag 2 

a. Zie tekstboek van ds Hellenbroek hoofdstuk 8, vraag 1 en 4. 
b. Zie tekstboek van ds Hellenbroek hoofdstuk 9, vraag 4. 
c. Dat zouden we inderdaad misschien niet verwachten. Daniël laat zien dat Gods gerechtigheid niet 

betekent dat Hij Zijn grimmigheid niet kan afkeren.  
De kanttekening(41) wijst er op dat het wel Gods gerechtigheid is dat Hij Zijn dreigementen heeft 
waargemaakt; maar dat het ook Gods gerechtigheid is dat Hij Zijn beloften houdt aan allen die  
boetvaardig zijn.  

 
Vraag 3 

a. 1) Daniël weet dat God Israël al eerder heeft uitgeleid. Uit Egypte. 
2) De Heere is trouw aan Zijn beloften.  

b. Zie ook a. 
c. Israël was het volk van het verbond, ze droegen het verbondsteken in de besnijdenis. Wij leven ook op 

het erf van het verbond. Gods drie-enige Naam is verbonden aan onze voorhoofden als we gedoopt zijn.  
d. Zie de genoemde ankerplaats. 

 
Vraag 4 

a. 1) Alleen de enige ware God aanroepen:  
2) Dat wij onze nood en ellendigheid grondig kennen:  
3) Dat wij dezen vasten grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om 
des Heeren Christus' wil zekerlijk wil verhoren. 

b. Let op waar Daniël de grond voor verhoring zoekt. 
c. Persoonlijke vraag. Het gaat niet om goed of fout. Probeer in gesprek te komen, bijvoorbeeld door één 

voor één een antwoord op deze vraag te geven, bijvoorbeeld van jong naar oud.  
 


