
Daniël 
 

Om van te voren te oefenen: 
Kijk eens: vies, verbaasd, blij, bedenkelijk 
 
 

1. Uitgekozen 
 

Daniel en zijn vrienden zijn in de oorlog meegenomen naar Babylonië. Nu zijn ze in een vreemd land, 

ver weg van hun huis en familie. Gelukkig weten ze dat waar ze ook zijn, God bij hen is. 

Rollen: 
A=Aspenaz: hoofdeuneuch (knecht van de koning) 
K=Koning Nebukadnezar 
 
K: ‘Aspenaz! Aspenaz! Kom eens hier…’ 
A: ‘Ja, koning, hier ben ik..Tot uw dienst’ (maakt een diepe buiging) 
K: ‘Aspenaz, ik heb een opdracht voor je, een belangrijke opdracht’. 
A: ‘Ja, koning, wat kan ik voor u doen?’ 
K: ‘Ik wil dat je op zoek gaat’. 
A: ‘Op zoek gaan? Waar naar?’ 
K: ‘Op zoek….naar jongemannen die goed bij hun koppie koppie zijn… Tussen al die jongens uit Israël, 
die we mee hebben genomen, je weet wel.. Ik zoek hele slimme jongens’ 
A: ‘Goed koning, ik zal gaan zoeken en hen testen’ 
K: ‘Maar dat niet alleen, Aspenaz, niet alleen slimme jongens. Ze moeten ook een perfect lichaam 
hebben’ 
A’(stotterend) per…per….fect? 
K: In TOPconditie! Zon-der gebreken….10 vingers, 10 tenen, sterk, snel…je weet wel’ 
A: ‘Goed koning, begrepen, anders nog iets?’ 
K: ’En….ze moeten knap zijn, knap van uiterlijk dan, he. Mooie, sprekende ogen, glanzend haar, een 
gave huid….’ 
A: ‘Goed, koning. (kijkt bedenkelijk) Ik ga mijn best doen, koning’ 
K: Oh! En Aspenaz…jij gaat hen lesgeven. Ze moeten de Chaldeze taal leren spreken…vloeiend, 
VLOEIEND!’ 
 
Het ging zelfs zover dat de koning precies bedacht wat elke jongen mocht eten en drinken op een dag. 
Het plan was dat ze na 3 jaar in dienst van de koning zouden treden. Daniel, Chananja, Misaël en 
Azarja waren ook bij de groep jongemannen. Maar het duurde niet lang of ze kregen allevier een 
andere naam van de koning. Een Babylonische naam. Beltesar, Sadrach, Mesach en Abednego. 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Op dieet 
 
D= Daniel 
3= de drie vrienden (lees deze zinnen met z’n drieën tegelijk) 
A= Aspenaz 
 
A: Kom, loop snel door! Loop snel door! Zoek een plekje aan deze goed gevulde tafel! Tjop, tjop, snel 
een beetje! 
D: ‘Eh Aspenaz….mag ik iets vragen?’ 
A: Ja, Beltesar 
D ‘Mijn vrienden en ik….onze God…wij eten dit voedsel niet’ 
A: (kijk verward/bedenkelijk) ‘Wij eten dit voedsel niet? Wat bedoel je?’ 
D: ‘Ik bedoel dat wij dit eten niet wíllen eten’ 
A: ‘Jazeker wel!’ 
D: ‘Nee, zeker niet’ 
3: ‘Echt niet’ 
A: (kijkt boos) ‘Pardon?’ 
D: ‘Wij houden ons aan de voedselwetten van de God die wij dienen’ 
A: ‘Ja dus..?’ 
3: ‘Geen wijn..’ 
D: ‘Water asjeblieft’ 
3: ‘Geen vlees’ 
D: ‘Alleen groenten…asjeblieft’ 
3: ‘Lekker veel groenten’ 
A: ‘Dat kan ik niet doen…..(bang) dat mag niet…(nog banger) van de koning! 
D: ‘Wat?’ 
A:’De koning heeft dit voedsel voorgeschreven, straks..straks…’ 
D: ‘Wat straks?’ 
A: ‘Straks zijn jullie zo mager als een rietje. En niet meer sterk. En zien jullie zo wit als een doek 
Dan krijg ik op mijn kop van de koning!’ 
D: (lacht) ‘welnee! Probeer het anders tien dagen’ 
A: ‘Alleen groenten en water?’ (kijkt vies en bedenkelijk) 
D: ‘Alleen groenten en water en vergelijk ons dan eens met de anderen..’ 
A: ‘OK, deal.’ 
 
En zoals verwacht zien Daniel en zijn 3 vrienden er, na 10 dagen,  gezonder uit dan alle anderen. God 
maakt Daniel en zijn vrienden heel wijs en geleerd. Ze zijn 10 keer zo wijs als de anderen. Ook krijgt 
Daniel een bijzondere  gave: hij kan dromen uitleggen! En dat gaat al snel van pas komen! 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Een bange droom 

 

Heb jij ook weleens een enge droom? Dat je wakker schrikt, bang bent en niet meer kan slapen? 

Soms komt het door een boek wat je hebt gelezen of een film die je hebt gekeken. Koning 

Nebukadnesar heeft ook een hele enge droom en hij kan er niet meer van slapen.  

 

W1: Wijze man 1 
W2: Wijze man 2 
D: Daniël 
K: Koning Nebukadnesar 
L: lakei van de koning 
 
K: ‘Whaa…! WHAA!!’ (de koning schrikt heel bang wakker) 
L: ‘Wat is er majesteit? Kan ik iets voor u doen?’ 
K: ‘Laat mijn wijze mannen bij mij komen….en wel direct! Ik heb hun wijze raad nodig!’ 
L: ‘Het is midden in de nacht, majesteit..?’ 
K: ‘Laat ze direct hier komen! Ik had een verschrikkelijk droom….’ 
 
W1: ‘Majesteit, u heeft ons geroepen?’ 
W2: ‘Wat kunnen we voor u doen op dit nachtelijk uur?’ 
K: ‘Ik heb vannacht een hele enge droom gehad. Ik wil van jullie weten wat ik heb gedroomd.’  
W1: ‘Koning, leef in eeuwigheid.’ 
W2: ‘Wij leggen graag uw droom uit. Wat heeft u gedroomd?’ 
K: ‘Dat vraag ik dus aan jullie: wat heb ik gedroomd? ‘ 
W1: ‘Maar majesteit…’ 
W2: ‘Hoe kunnen wij dat weten?’ 
W1: ‘Dat weet u zelf toch het beste?’ 
K: ‘Als jullie mij niet kunnen vertellen wat ik heb gedroomd laat ik jullie huizen afbreken.’ 
W1 en W2: (verbaasd) ‘Wát?’ 
K: ‘Als jullie het mij wel kunnen vertellen, dan worden jullie rijk beloond.’  
W1: ‘Maar koning, niemand kan vertellen wat u heeft gedroomd. Alleen goden kunnen dat.’ 
W2: ‘Geen koning heeft dit ooit gevraagd van zijn wijze mannen.’ 
K: (woedend) ‘Wàt? Spreken jullie mij tegen? Ik zal jullie allemaal doden! Iedereen! Elke wijze man in  
mijn paleis!’ 
W1 en W2: ‘Maar koning, u vraagt het onmogelijke!’ 
 
Al snel wordt in het hele paleis bekend dat elke wijze man gedood gaat worden. Daar horen Daniel 
en zijn vrienden natuurlijk ook bij! Daniel gaat zo snel als hij kan naar de koning. Hij klopt op de 
deur… 
 
D: ‘Koning leef in eeuwigheid!’ 
L: ‘Wat moet je?’ 
D: ‘Koning, geef mij wat tijd. Dood de mannen nog niet. Ik zal aan mijn God vragen wat u heeft 
gedroomd.’ 
 
Daniel gaat naar huis en vertelt alles aan zijn 3 vrienden. Hij vraagt hen of ze, samen met hem, willen 
bidden. En die nacht ziet Daniel in een droom wat de koning gedroomd heeft. Hij dankt God. De 
volgende morgen vroeg…. 
 



D: ‘Breng mij asjeblieft zo snel mogelijk naar koning Nebukadnesar.’  
L: ‘Waarom? Het is nog vroeg. De koning slaapt misschien nog wel.’  
D: ‘Ik weet wat hij gedroomd heeft.’  
L: ‘Ga dan maar snel naar binnen. Koning, ik heb iemand gevonden die uw droom weet en kan 
uitleggen.’ 
K: ‘Wie is het? Beltasar? Kun jij mij dat echt vertellen, Beltasar?’ 
D: ‘Nee, ik kan dat niet, majesteit, geen enkele wijze man op aarde kan dat.’ 
K: ‘Wat zeg je daar?’ 
D: ‘God in de hemel kan vertellen wat voor mensen geheim is. In uw droom zag u iets wat in de 
toekomst gaat gebeuren.’ 
K: ‘Snel, vertel me wat ik heb gedroomd.’ 
D: ‘U droomde van een groot beeld. Het glansde in de zon. Het stond vlak voor u en was een beetje 
eng om te zien. Klopt dat?’ 
K: ‘Ja, ja, ga door…’ 
D: ‘Het hoofd van het beeld was van goud, zijn borst en armen van zilver en zijn voeten van ijzer en 
klei.’  
K: (nadenkend) ‘Dat klopt inderdaad, ja, ja, dat klopt!’ 
D: ‘Toen kwam er ineens een grote steen aanrollen. Die rolde zo tegen de voeten van het beeld op en 
daardoor viel het hele beeld in stukken op de grond.’ 
K: (slaat zijn hand voor zijn mond) ‘Inderdaad, zo was het…wat eng!’ 
D: ‘En er kwam een harde wind die alle stukken van het beeld wegblies..’ 
K: ‘Maar de droom was toen nog niet afgelopen!’ 
D: ‘Nee, de steen uit uw droom werd steeds groter. Het werd uiteindelijk een berg. En nóg groter tot 
hij groter was dan de aarde. Dat was uw droom, majesteit.’ 
K: ‘Het klopt! Exact! Ongelofelijk! Wat een grote wijsheid bezit u, Beltesar!’ 
D: ‘Nee, koning, God in de hemel heeft mij deze droom laten zien. Hem komt alle eer toe.’ 
K: (trek een bang gezicht)’Maar wat betekent deze vreemde droom? Ik heb het gevoel dat het niet 
veel goeds betekent.’ 
 
Daniel legt aan de koning uit dat ieder deel van het standbeeld een koninkrijk is en dat Nebukadnesar 
het hoofd is, de belangrijkste koning. Maar daarna zal er weer een ander koninkrijk komen en weer 
een. En uiteindelijk een rijk dat nooit zal verdwijnen, wat voor altijd blijft bestaan. Dat rijk is de steen 
die kwam aanrollen. De steen, die het beeld vernietigde. Deze droom laat zien dat God de Machtige 
is achter alle koningen van de aarde.  
 
K: ‘Nu weet ik dat jouw God de grootste God is. Alle koningen moeten Hem gehoorzamen.’  
D:’Dat klopt, Majesteit.’ 
K: ‘Jij krijgt een grote beloning van mij!’ 
D: ‘Maar koning, ik heb niets gedaan!’ 
K: ‘Jij wordt de leider van al mijn wijze mannen in het paleis.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. De hete oven 
 
De koning denkt nog vaak terug aan de bizarre droom die hij heeft gehad. Hij is zó blij en trots dat 
hij een belangrijke koning is. Hij laat een beeld maken van 30 meter hoog. Dat is zo hoog als een 
kerktoren.  Het beeld is helemaal van goud gemaakt. Als het beeld klaar is worden alle belangrijke 
mannen uit het land uitgenodigd om het te bewonderen in de Dura-vlakte.  
 
S =  Sadrach 
M = Mesach 
A = Abednego 
K = Koning Nebukadnezar 
D: Dienaar van de koning 
B= Belangrijke Babylonische mannen 
 
In het begin worden Sadrach, Mesach, Abednego door 2 personen gelezen. Later, als de koning of 
dienaar erbij komt, kan beter 1 persoon het doen. 
 
S: ‘Kom, Mesach en Abednego, we moeten gaan.’ 
A: ‘Oh nee, we zijn al bijna te laat!’ 
M: ‘Vanwaar die haast? Relax…!’ 
S: ‘De koning wordt woedend als we te laat komen! Kom op!’ 
M: ‘Wat gaat er eigenlijk gebeuren?’ 
A: ‘Het gouden beeld van de koning wordt onthuld! Iedereen moet er bij zijn!’ 
S: ‘Stil eens….ik hoor muziek!’ 
A: ‘Kom op, rennen!’ 
 
Klap met je handen op je bovenbenen om een rengeluid na te bootsen 
Laat een van jullie koninklijke muziek neuriën. 
 
M: ‘Oké, hier is het’ 
S: ‘Wat een drukte!’ 
A: ‘’ Heel Babylonië is uitgelopen lijkt het wel. (verbaasd) Moet je dat beeld zien!’ 
S: ‘Het is 30 meter hoog heb ik gehoord!’ 
M: ‘…..en van écht goud!’ 
A: ‘Wow…wat een enorm beeld! Vinden jullie het mooi? 
M en S: ‘Mwah… het is wel indrukwekkend!’ 
A: ‘Ssst..’ 
 
D: (roepend) ‘Dit zegt de koning: Waar jullie ook vandaan komen en welke taal jullie ook spreken: 
luister goed. Als straks de muziek weer gaat spelen moeten jullie knielen voor dit gouden beeld.’ 
S: ‘WÀT!?’ 
M: ‘Sst..’ 
D: ‘Wie dat niet doet, wordt meteen in de gloeiendhete, bran-den-de oven gegooid.’ 
S, M en A kijken elkaar geschrokken en verbaasd aan. 
S: ‘Dit meen je niet? Is dit een grap?’ 
M: ‘Dat ga ik niet doen. Ik buig niet voor beelden.’ 
S en A tegelijkertijd: ‘Ik ook niet. Ik buig alleen voor God.’ 
 
De muziek begint te spelen en de menigte buigt neer op de grond. 
Koning Nebukadnezar gaat staan en kijkt trots over de menigte heen 
 



D: ‘Koning, leef in eeuwigheid. Er zijn hier een paar mannen die u iets dringends willen vertellen.’ 
K: ‘Laat hen hier komen.’ 
D: ‘Tot uw dienst, majesteit.’ 
B: ‘Oh, koning, leef in eeuwigheid. U hebt toch duidelijk het bevel gegeven dat ie-de-reen moest 
buigen voor uw gouden beeld, oh majesteit?’ 
K: ‘Dat is correct..’ 
B: ‘Er zijn 3 mannen uit Juda die dit niet hebben gedaan.’ 
K: (verbaasd en boos tegelijk) ‘Is dat zo? Hoe is dat mogelijk? Hoe durven ze?’ 
B: ‘U had toch gezegd dat wie niet buigt in de brandende oven wordt gegooid?’ 
K: ‘Ook dat is correct. Wie zijn deze mannen?’ 
B: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, majesteit. Deze mannen dienen uw goden niet. En ze weigeren te 
buigen voor uw beeld.’ 
K: (heel kwaad roepend) ‘Laat ze onmiddellijk hier komen!!!’ 
D: ‘Tot uw orders, majesteit.’ 
K: ‘Opschieten! Snel een beetje!’ 
 
Sadrach, Mesach en Abednego worden gehaald en voor de koning gebracht. 
 
K: (heel kwaad) ‘Klopt het dat jullie niet hebben gebogen voor mijn beeld?’ 
S: ‘Dat klopt, uwe majesteit.’ 
K: ‘Jullie buigen NIET voor mijn goden?’ 
M: ‘Inderdaad, majesteit, wij buigen alleen voor onze God.’ 
K: ‘Luister, jullie krijgen nog 1 kans. Als straks de muziek speelt, buigen jullie voor MIJN beeld. 
Begrepen?’ 
M: ‘Sorry, majesteit, wij knielen niet voor andere goden dan onze eigen God. 
K: ‘Dan zullen we weleens zien of jullie God jullie redt uit de brandende oven. Steek de grote oven 
aan! En wel NU! Maak hem 7 keer zo heet als anders en bind de mannen vast met touwen! Snel een 
beetje!’ 
D: ‘Ja, majesteit. Nu meteen, majesteit.’ 
 
Sadrach, Mesach en Abednego worden beetgepakt en met kleding en al in de gloeiend hete oven 
gegooid. De soldaten die hen erin gooien vallen zelf dood op de grond door de grote vlammen die uit 
de oven komen.  
 
K: (springt op van schrik) ‘Kom eens hier, dienaar!’ 
D: ‘Tot uw dienst, majesteit.’ 
K: ‘Wij hebben toch 3 mannen vastgebonden en in het vuur gegooid? Drie, toch?’ 
D: ‘Zeker weten, majesteit.’ 
K: (verschrikt) ‘Ik zie 4 mannen in de oven, niet 3. Zie jij dat ook?’ 
D: ‘Eh, daar lijkt het wel op, majesteit.’ 
K: (verbaasd) ‘….en ze lopen vrij rond in het vuur! Ze verbranden helemaal niet!’ 
D: ‘De vierde man die in de oven zit lijkt wel een engel!’ 
 
De koning strompelt naar de oven en roept: 
K: ‘Sadrach, Mesach en Abednego! Jullie dienen de enige God! Nu weet ik het zeker! Kom snel uit de 
oven!’ 
D: ‘Majesteit, de mannen mankeren helemaal niets! Ze hebben geen schrammetje!’ 
K: ‘Hun kleding ruikt niet eens naar vuur!’ 
D: ‘Hun haar is niet verbrand!’ 
K: ‘Hoe is dit mogelijk?’ 
D: ‘Hun God stuurde waarschijnlijk een engel om hen te redden van het vuur.’ 



K: ‘Het is wel duidelijk dat dit de enige God is die mensen kan redden. De enige God die bestaat! Ik 
vertel het tegen alle volken op aarde. Ongelofelijk!’ 
 
De drie vrienden van Daniël hoorden al bij de belangrijke bestuurders van het land. Na dit wonder 
kregen ze nog meer macht in het Babylonische koninkrijk van koning Nebukadnezar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Weer zo’n rare droom 
 

K: koning Nebukadnezar 
W1: wijze, geleerde mannen die de koning advies geven 
W2: wijze geleerde mannen die de koning advies geven.  
D: Daniel 
 
W1: ‘Kom op, opschieten, de koning verwacht ons. Het heeft grote haast!’ 
W2: ‘ja ja, ik ben onderweg, even mijn sandalen aandoen. Wat is er voor dringends aan de hand? Ik 
lag net lekker te slapen.’ 
W1: ‘Ik heb geen idee. Waarschijnlijk heeft hij weer wakker gelegen en nagedacht en…’ 
W2: ‘een of ander slim idee gekregen. Het zal mij benieuwen.’ 
 
Maak rennende geluiden door met je handen op je bovenbenen te trommelen. 
Klop op de deur van de kamer van de koning. 
 
W2: ‘Majesteit, hier zijn we.’ 
W1: ‘U had ons, met spoed, laten roepen?’ 
K: (moe en in de war) ‘Ik heb weer zo raar gedroomd, ik begrijp er helemaal niets van. Help me 
asjeblieft.’ 
W2: ‘Majesteit, we staan klaar om u te helpen.’ 
W1: ‘Vertel ons uw droom’ 
K: ‘Ik zag een hele hoge boom op aarde staan. En terwijl ik keek werd de boom steeds breder en 
sterker en zo hoog als de hemel. Er groeiden prachtige, grote bladeren aan en heerlijk vruchten. 
Iedereen at er van, mensen en dieren. En als de zon warm scheen kon iedereen schaduw vinden 
onder de boom.’  
Het is even stil…. 
‘Maar toen: kwam er een engel uit de hemel. Hij riep iets vreselijks: Hak de boom om! Breek de 
takken af! Gooi de vruchten weg! Jaag de dieren weg! Laat alleen het onderste stukje van de boom 
staan in het natte gras en doe er een ketting omheen. 
Dat was mijn droom… 
(streng) Vertel mij: wat betekent deze vreemde droom? Schiet op! Ik krijg een naar gevoel van deze 
droom!’ 
W1: ‘Koning, geef ons even de tijd, het is een hele vreemde droom.’ 
K: ‘Ik geef jullie geen tijd, ik wil het NU weten.’ 
W2: ‘Majesteit: we hebben geen idee. Maar we gaan zoeken in onze boeken en komen zo snel 
mogelijk bij u terug.’ 
K: ‘Nee, dat is te laat. Ik wil het NU weten. Haal Daniel. Hij kon de vorige keer mijn droom ook 
uitleggen.’ 
 
Daniel wordt gehaald en luistert, net als de geleerde mannen, naar de vreemde droom van de koning. 
Er staat in de Bijbel dat Daniel even niets weet te zeggen, zo erg schrikt hij van de nare droom. 
 
K: ‘Daniel, wees maar eerlijk. Zeg maar wat de droom betekent. Ik weet zeker dat de goden jou 
hebben verteld wat deze droom betekent.’ 
D: ‘Ach, koning, uw droom betekent niet veel goeds. Die boom bent u. U zult onder de dieren leven 
en gras eten als een koe. Niemand wil meer wat met u te maken hebben.’ 
 
Een jaar later gebeurt dit precies zoals Daniel heeft gezegd. Zeven jaar lang leeft de koning buiten, 
zijn haar en nagels worden lang. Hij eet gras en blijft ’s nachts buiten.  
 


