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VRAGEN EN ANTWOORDEN  
Versie voor ouder(s)/verzorger(s)  

 
 
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 
Dit antwoordmodel is als volgt opgebouwd: 

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

- In deze versie staat na elke vraag in rood een antwoord.  
 
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. 
Daniël is (met een groot deel van het volk Israël) in ballingschap in Babel. Nu merkt 
Daniël (vs. 1) dat de 70 jaren de ballingschap – die voorzegd waren door Jeremia – 
vervuld zijn. Tegelijk voelt hij aan dat het volk het niet verdient om weer terug te 
keren. Daarom doet hij belijdenis van schuld en zonde (door o.a. te vasten en in zak 
en as te gaan). Zijn nood ligt in het feit dat land en volk gezondigd hebben, maar ook 
dat er gezondigd is tegen een God Die het verbond en de weldadigheden houdt(vers 
4). Zie ook vers 7: Bij U is de gerechtigheid. Bij ons de beschaamdheid. Vers 9: Bij de 
Heere is barmhartigheid bij ons de rebellie. 

 

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? 
Daniël wandelt in de wetten en wegen van de Heere. Kijk bijv. in hoofdstuk 1. Toch 
beschouwt hij zich als één met het volk. Dat doet hij onder meer omdat hij zich niet 
beter weet en voelt (omdat hij weet dat hij ook van genade moet leven), omdat hij het 
volk op z’n hart draagt en omdat hij zo ook een voorbidder is voor zijn volk (als type 
van de Heere Jezus).  

Thema: Het gebed van Daniel in de nood van de tijd 
Bijbelgedeelte: Daniël 9: 1 – 19 
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We zien dat een oprecht gebed nederig is en zichzelf in de schuld betrekt. Vergelijk 
ook met Psalm 51: 19.  

 

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? 

Eigen antwoord. Wij leven ook in zonden en verdienen de goedheid van God niet. Er 
kan o.a. ingegaan worden op de situatie in ons land (Gods wet wordt met voeten 
getreden), in de kerk (veel lauwheid, wereldgelijkvormigheid en verdeeldheid), en 
concreet op eigen gezin en individueel. Maar Daniël en het volk Israël waren in 
ballingschap, terwijl wij in vrijheid leven en zo’n concrete profetie als van Jeremia 
geldt niet voor ons.  

d. Waarom ervaar je dit wel/niet zo? 
Eigen antwoord. 

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. 
Schaamte betekent dat je je schuldig weet. Het is een teken van oprecht schuldbesef 
en berouw. Dat is de houding waarmee we naar de Heere moeten: verootmoediging. 
Denk ook aan de preek over 2 Kronieken 7:14. 
  

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. 
Gods eigenschap, waardoor God altijd rechtvaardig is en recht doet: het haten en 
straffen van de zonde. 

b. Wat betekent ‘barmhartigheid’?  
Zie tekstboek van ds. Hellenbroek hoofdstuk 9, vraag 4. 
Gods eigenschap, waardoor God zondaren om Jezus’ wil in genade aanneemt. 

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. 
Alleen door het offer van de Heere Jezus, waarin Hij aan Gods gerechtigheid voldaan 
heeft. Het is in deze gerechtigheid dat God Zijn grimmigheid kan afkeren. 
 

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. 
(1) Daar heeft de Heere ook het geroep van het volk gehoord, ondanks hun zonde, en 
hen bevrijd uit Egypte. 
(2) Daar heeft de Heere Zijn Naam aan Mozes bekend gemaakt en Zijn Naam aan het 
volk verbonden. 

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?  
Om te laten zien dat het volk helemaal anders is dan de Heere is en dat de Heere, 
ondanks de zonde van het volk (rebellie), toch barmhartig is. 

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.) 
De Heere heeft recht op Israël, zoals Hij recht heeft op ons leven. Wij staan net als 
Israël schuldig tegenover de Heere. Tegelijk laat de Heere zien dat Hij vanwege het 
verbond zondaren genadig wil zijn. Daar is de besnijdenis en de doop ook een teken 
van. 

d. Verdiepingsvraag:  
Bespreek ankerplaats 2 van hoofdstuk 18. 
a. Mensen hebben het goed (in materiële zin) en hebben de Heere voor het 

natuurlijke leven niet meer zo nodig. 
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b. Jozefs dromen / de inname van Den Briel / het aanslaan van de 95 stellingen / 
eigen antwoord 

c. God laat zien dat Hij alles regeert en de Onoverwinnelijke is. 
 

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? 
(1) Daniël roept de HEERE, Zijn God aan met eerbied en ootmoed. 
(2) Daniël beseft de nood en zonde waarin het volk verkeert. 
(3) Daniël doet een beroep op de Naam van de Heere als pleitgrond (vs. 18-19). 

b. In hoeverre kun je vers 18 en 19 zien als samenvatting van het gebed van Daniël? 
In deze verzen komt de kern samen: bij het volk zijn geen gerechtigheden, maar bij de 
Heere is barmhartigheid (vs. 18 – laatste gedeelte). De enige reden en pleitgrond voor 
verhoring is de Naam van de Heere, omdat Hij het volk en de stad naar Zijn Naam 
heeft genoemd. 

c. Wat kunnen we uit het gebed van Daniël leren in deze tijd?  
Bij ons zijn geen redenen voor verhoring, de enige reden is het verbond, waaraan de 
Heere Zijn Naam verbonden heeft (en waar de Doop een teken van is). ‘Beschouw, 
herdenk Uw vastgestaafd verbond, laat dat Uw hart tot ons in liefd’ ontvonken…’ (Ps. 
74:19) 

 
 
 
 
 
 


