
Overweging bij de doopdienst over Daniel 6 
 
Lieve mensen, jong en oud,  
in het bijzonder de doopouders Danny, Anouk, Jannus en Lia  
 
Misschien hebt u even gedacht tijdens de Bijbellezing: nou, nou is dat een 
Bijbelverhaal bij een doopdienst. Beetje gruwelijk hoor met die leeuwenkuil. 
Nou, het is meestal gebruikelijk dat de doopouders zelf een verhaal 
noemen/kiezen, maar deze doopouders maakte het niet zoveel uit. 
En toen dacht ik zelf voor de kinderen is het een spannend verhaal in de 
nevendienst. 
Maar voor ons hier in de kerk en de luisteraar thuis zitten er zulke menselijke 
aspecten in, daar kunnen we wel iets mee in de doopdienst, maar ook ons 
eigen leven.   
 
Het Bijbelboek Daniel is namelijk geschreven in de 2e eeuw voor Christus.  
Toen heerste de Griekse Antiochus Epifanes 4e over Israel en wilde invloed 
uitoefenen op de joodse godsdienst en cultuur in Israel. 
Hij liet bijvoorbeeld in de synagoge varkenskoppen plaatsen en daar moesten 
de joden voor bidden.  Voor de joden was dit afschuwelijk, want varkens 
worden niet gegeten omdat ze onrein zijn, laat staan dat je ervoor bidt. 
Sorry Jannus, jij hebt ook varkens, maar zo was de situatie toen.  
Het Bijbelboek Daniel is dus eigenlijk verzetsliteratuur. Om de mensen toen  
in die onderdrukking van die Griekse overheerser moed te geven. En ook nu 
kunnen we er bemoediging uit halen. 
 
Daniel is bij de koning Darius geliefd omdat hij een verstandig en wijs man is. 
De koning wil hem een hogere positie geven, boven de andere ministers en 
stadhouders.   
En hoe menselijk komt bij de anderen dan de jaloezie om de hoek. Komt bij dat 
Daniel ook nog een buitenlander is! Die man uit Juda! 
Jaloezie brengt meestal list en bedrog met zich mee. Toen, maar nu ook.  
Ze bedenken een wonderlijk plan, waarbij ze de koning gunstig stemmen. 
Goed met stroop smeren lukt soms om de machtigste mensen aan je kant te 
krijgen, vooral als ze even niet opletten. 
Want dat is wat met koning Darius gebeurd. 
Hij let niet op en tekent die wet van Meden en Perzen. Daar komt ook ons 
gezegde vandaan. 
Als hij achter de betekenis van de wet komt, rouwt hij om de gevolgen,  van de 
wet die hij zelf heeft uitgevaardigd. 



En je kunt je afvragen bij wie ligt nu de macht? 
Zoals wij ons dat misschien ook wel eens afvragen in die hele wereldse politiek 
van vandaag. Wie heeft de macht? Mensen met geld, met wapens? Met 
agressie of een grote mond? 
Straks de directeuren van fabrieken en laboratoria die het vaccin gaan 
ontdekken om Covid 19 tegen te gaan? 
Want zoals de joden toen werden geraakt  onder de Griekse overheerser,  
zo raakt dat virus ons allemaal. Voor iedereen verschillend, maar het raakt ons 
wel. 
Koning Darius ontkomt niet aan de macht van zijn andere ministers en 
stadhouders en Daniel komt in de leeuwenkuil. 
Wel zegt Darius: jouw God zal je redden! 
Zegt Darius dat nu omdat hij het dat echt gelooft of is het voor zijn eigen 
gemoedsrust? Om zijn geweten schoon te praten. 
Zoals wij ook wel eens iets tegen beter weten in zeggen,  terwijl we wel weten 
dat het niets zal worden!   
Want in de leeuwenkuil gegooid worden?..... 
 
Toch loopt het tegen al ons beter weten in, goed af voor Daniel. 
Hij blijft vertrouwen houden in God, die een engel stuurt en de bek sluit van de 
leeuwen. 
 
Dit verhaal mag een bemoediging zijn voor ons. 
Om vertrouwen te houden, soms tegen beter in. 
En dan bedoel ik niet zozeer dat we maar gewoon moeten afwachten  
of lijdzaam toezien. 
Ook in deze tijden van Covid 19 hebben we verantwoording te nemen. 
We zingen gewoon niet want dat blijft een besmettingshaard. We nemen 
afstand, bij bewegen doen we mondkapjes op, dat doen we ook in de winkel,  
andere openbare ruimten en ook hier. 
Want het is wel naïef gedacht om te denken nou God zal ons wel beschermen! 
God heeft ons ook kennis gegeven om na te denken en verantwoording te 
nemen. 
De bemoediging in dit verhaal is voor mij dat je niet in moedeloosheid moet 
vervallen. Maar elkaar bemoedigen, blijven vertrouwen dat God aanwezig wil 
zijn in ons leven. 
Dat is ook wat jullie vertelden als doopouders. 
Danny en Anouk: 
We willen de kinderen opvoeden met het geloof en de Bijbelverhalen. 
Die ook leren dat het best tegen kan zitten in het leven.  



Maar dat de verhalen ook leren dat bij tegenslag God aanwezig is. 
Dat is ook wat Jannus en Lia vinden. 
Of zoals Jannus het donderdagavond op de Rondom 4 bijeenkomst zei: 
Wij willen de kinderen leren, al ben je nog zo alleen en verlaten door iedereen, 
God is wel bij je, niet zichtbaar, maar Hij is altijd aanwezig! 
Dat is de bemoediging van het verhaal van Daniel. Het pleit ons niet vrij van 
eigen verantwoording en solidariteit naar de ander, maar we mogen ons 
gesterkt weten ook bij tegenslag dat God aanwezig is. 
Als iemand waarbij je kunt schuilen,  waarover Claudia de Breij zingt. 
Ik hoop van harte dat de dopelingen Yrsa en Dominique, maar ook wij allen  
dat mogen ervaren in het leven en daarnaar willen leven.       
Amen 
 


