
Als je wordt gedwongen je aan te passen…
Daniel hfst. 1

De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de Here toetst het hart.  Spr.17:3
…omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd…. ..niet om mensen te behagen….maar wel 
God te behagen die mensen doorgrondt.        1 Tess. 2:4

Hoe gaat Daniël om met het driejarige  indoctrinatie programma?

1. Welke houding wordt door God gezegend?  

______________________________________________________________
 Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden (1:8a)

(StatenVertaling: ..zich niet te ontreinigen..)
 “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,  maar veranderen door uw gezindheid

te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem 
welgevallig is.” (Rom. 12:2)

2. Welke houding wordt door God gezegend?  

_____________________________________________________________________
 ……hij vroeg de hoofd-eneuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel

van de koning te onthouden (1:8b)
 ‘Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht, maar 

stel uzelf in dienst van God…… als een werktuig voor de gerechtigheid’. (Rom. 6:13)

3. Welke houding wordt door God gezegend?

Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis
afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen. (Ex.23:2)
Wees waakzaam, volhardt in het geloof, wees moedig en sterk.  (1Kor.16:13)

4. Welke houding wordt door God gezegend? 
     
              ____________________________________________________________

Daniel vroeg toestemming (8)
Daniel deed een voorstel (12)
Daniel laat de ander een keuze maken (13)



Hoe om te gaan met autoriteiten die druk uitoefenen?

1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

4._________________________________________________

5._________________________________________________

6.__________________________________________________ 

En als ze weigeren? 

Ik heb ………… bij me
Ik heb de ………… in me
Ik mag steunen op …………     beloften
Ik heb de ………… om me heen

Vragen voor persoonlijke overdenking of in de huiskring.

1. Wat heeft je het meest aangesproken in de overdenking? Waarom?
2. Er staat niets in de bijbel over de ouders van Daniel. Denk met elkaar na over hoe zij 

wellicht de (geloofs-)opvoeding van hun kind(eren) gestalte hebben gegeven.
3. Deel met elkaar ervaringen uit hoe je door de media geïndoctrineerd wordt om het 

‘abnormale’ , normaal te vinden. Waar zoek je achtergrondinformatie op vanuit 
bijbels/christelijk perspectief?   Welke websites bezoek je om breder geïnformeerd te
worden?

4. Wat is jouw eigen ervaring tot nu toe,  met gedwongen worden tot handelingen of 
gedrag, die niet stroken met het volgen van Jezus? 

5. Daniel geeft blijk van vier houdingen/gedragskenmerken die door God gezegend 
worden. Bekijk ze één voor één  en bepaal welke voor jou het meest lastig is. Deel ze 
met elkaar en wissel uit, hoe je dingen hebt ervaren.

6. Hoe zou je elkaar optimaal kunnen helpen en ondersteunen als iemand ‘klem’ komt 
te zitten omdat hij Christus wil volgen in plaats van met werelds gedrag meegaan?

7. Op welke manier ondersteunen wij onze jonge mensen, die vaak aan dezelfde 
verleidingen blootstaan?
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