
Daniël
en de 

Leeuwenkuil

Bijbel voor Kinderen
presenteert

Geschreven door: Edward Hughes 
Illustraties door: Jonathan Hay
Aangepast door: Mary-Anne S.

Vertaald door: Erna van Barneveld
Geproduceerd door: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2022 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te drukken, 

zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiële vergoeding.

Darius was de nieuwe koning van Babylonië.  Hij was 
wijs.  Hij gebruikte honderdtwintig van zijn beste 
mensen in zijn koninkrijk om hem te helpen met 

regeren.  Drie van 
hen kregen de
leiding.  Daniël was 

één van die 
drie mannen.
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Koning Darius tekende de nieuwe wet.

De jaloerse leiders wisten dat ze Daniël maar op 
één manier ten val konden brengen.  Ze wisten 
dat niets op aarde hem zou stoppen van het 
aanbidden van de 
God van Israël.

De andere leiders werden jaloers.  Ze 
probeerden enkele fouten te vinden die 
Daniël gemaakt zou hebben, zodat ze 
hem konden aanklagen bij de koning.

Daniël zijn vijanden 
bedachten een plan.  
Ze maakten een nieuwe 
wet die de koning moest 
ondertekenen.  Deze wet 
zei dat iedereen alleen 
mocht bidden tot Koning 
Darius.  Iedereen die 
ongehoorzaam zou zijn 
zou in een leeuwenkuil 
geworpen worden.

Wat ze ook probeerden, de leiders konden niets 
verkeerds vinden over Daniël.  Daniël was trouw 
aan de koning in alles wat hij deed.  Ook was hij 
voorzichtig en slim en deed altijd zijn uiterste best.

Koning Darius had groot respect voor Daniël en 
hij dacht erover om hem de leiding te geven 
over het hele koninkrijk.
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Daniël riep: 
“O koning, mijn 
God heeft Zijn 
engel gestuurd en 
de muilen van de 
leeuwen gesloten, 
zodat ze mij geen 
kwaad konden doen!  
En ook, O koning, 
ik heb niets 
verkeerd 
gedaan ten 
opzichte van u.”

Die nacht sliep koning Darius niet.  In de vroege 
morgen haastte hij zich naar de leeuwenkuil.

De jaloerse leiders haastten zich 
naar de koning om het te vertellen.

Koning Darius had 
geen andere keus 
dan Daniël te
arresteren.  Daniël
moest sterven.  De
koning probeerde
een manier te
vinden om de wet
te veranderen,

maar dat kon hij niet.

Koning Darius riep uit: “Daniël, 
dienaar van de levende God, 
heeft jouw God die je zo trouw 
dient, je gered van de leeuwen?”  
Misschien verwachtte hij geen 
antwoord.  Maar Daniël 
antwoordde hem!

Daniël werd veroordeeld tot de dood in de 
leeuwenkuil.  Voordat Daniël in de put werd 
gegooid met daarin de hongerige leeuwen, zei 
Koning Darius tegen hem: “Jouw God, die 
je zo trouw dient, Hij zal je redden!”

De nieuwe wet maakte geen 
verschil voor Daniël.  Hij deed 
wat hij altijd had gedaan.  Hij 
knielde bij zijn open raam drie 
keer per dag en bad tot de 
God van de hemel.
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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
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“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 

De koning wist dat 
God Daniël had gered 
en dat Daniël zijn vijanden 
Gods vijanden waren.  Hij 
gaf bevel om iedereen 
die hem bedrogen 
had, zodat hij 
de slechte wet 
zou tekenen, 
voor de leeuwen 
te gooien.  
De leeuwen 
aten hen op.
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EINDE

Koning Darius wilde dat de wereld wist dat de 
God van de Hemel zijn trouwe dienaar Daniël had 
beschermd.  De koning schreef een brief waarbij 
iedereen de opdracht kreeg om de levende God te 
aanbidden.  En de koning herstelde Daniël zijn eer 
en leiderschap.

Koning Darius was opgetogen!  Hij gaf 
opdracht om Daniël uit de put te halen.
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