
 

Vertelschets 19.6: Daniël bidt voor zijn volk 
 
Beginzin 
Daniel zit geknield voor het open raam. Zijn handen zijn gevouwen, zijn ogen gesloten. Tranen 
lopen over zijn wangen; smekend klinkt zijn stem. Daniel bidt vurig! 
 
De aanhef van Daniels gebed 

 Heere, U bent de machtige en grote God. 

 U maakte een verbond met mensen: wie U liefheeft en Uw geboden houdt, zal vergeving van 
zonden en het eeuwige leven krijgen.  

 U bent trouw; U doet wat U belooft. U zal nooit Uw verbond breken.  

 Onthoud dit goed! Jij doet misschien niet altijd wat je belooft. Maar God breekt Zijn Woord 
nooit. Eens beloofd, altijd beloofd, dat geldt voor Hem. Hij is betrouwbaar. 

 
Daniel belijdt de zonden van het volk 

 Heere, mijn volk heeft zonde gedaan. Het leeft niet met U. Het is tegen U in opstand.  

 De mensen willen niet dat U Koning over ons bent. We houden Uw wetten en geboden niet. 
Liever doen we onze eigen zin. 

 We willen niet luisteren naar Uw knechten, die U stuurde om ons te waarschuwen. 

 Vergelijk jouw leven eens met het gebed van Daniel. Niet met de Heere leven, je eigen zin willen 
doen, niet luisteren als de Bijbel opengaat… Lijkt het niet, alsof Daniel ook voor jóu bidt?  

 
Daniel stemt in met Gods straf 

 Heere, U heeft ons gewaarschuwd voor de straf, die komen zou als wij U in de steek zouden 
laten. Heel Israël is U ongehoorzaam geweest en is bij U vandaan gegaan. 

 De straf is nu gekomen: er zijn vijanden in Israel, Jeruzalem is verwoest, Uw tempel is 
leeggeroofd. We zijn gevangen genomen en naar een land vol afgoden gebracht.  

 U bent een eerlijk en rechtvaardig God. U hebt ons gewaarschuwd, maar wij luisterden niet. 
Die straf is onze eigen schuld! Wij zijn ongehoorzaam en we verdienen Uw toorn. 

 Hoe vaak heeft de Heere jou al niet gewaarschuwd? Keer op keer! “Hoor naar Mijn stem en je 
zult eeuwig met Mij leven. Maar wie Mij niet gehoorzaam is, kan Mijn Kind niet zijn en zal voor 
eeuwig in de duisternis geworpen worden.” 

 
Daniel pleit op Gods barmhartigheid en vergeving 

 De zonden van ons volk maken Uw naam belachelijk bij andere volken. Door onze zonden 
komt Uw Naam niet aan Zijn eer. Wij zouden ons moeten schamen! 

 Maar Heere, U bent ook barmhartig! U hebt toch een verbond met ons gemaakt? U hebt toch 
beloofd voor altijd onze God te zijn? 

 Luister daarom naar het smeken van Uw knecht! Hoor, ondanks de zonden, naar mijn gebed! 

 Vergeef onze zonden, niet omdat wij dat verdienen. Maar doe het om de eer van Uw Naam! 

 “… om Jezus’ wil!” De Heere wíl de zonde vergeven! Twijfel daar nooit aan, Hij is betrouwbaar. 
Hij heeft het beloofd, Hij zal het doen.  



 

 
Slotzin  
Denk eens terug aan de trouwring en aan jouw doop. De Heere wil ook jouw God zijn. Hij wil je 
zwarte hart zo wit maken als sneeuw. Herinner de Heere maar aan wat Hij belooft heeft! 
 
 


