
Risico’s voor een discipel van Jezus ..? 
Daniel 6:1-28

Wat maakte dat Daniel werd gewaardeerd en gerespecteerd? 

1. …………………………………………………………………………………………………….
“de rijksbestuurders moesten rekenschap afleggen aan o.a.  Daniel opdat de koning geen 
schade zou lijden.” (vs. 3)

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
De rijksbestuurders konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap 
betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap 
begaan.(vs. 5)

3.  ……………………………………………………………………………………………………
Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen tenzij we iets zoeken dat 
verband houdt met de wet van zijn God. (vs. 6)

Een nieuwe test voor Daniel: het complot

Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn 
boven vertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad 
tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. (vs.11)

Wat maakte dat Daniel zijn God ongewijzigd bleef dienen?

-  Hij herinnerde zich …………..

-  Hij sprak …………………………..

-  Hij wist …………………………….

Enkele redenen om geen “geheim christen” te worden.

a. Het geeft………………………………………………………………………………..
Bidden zoals de eerste christenen: welnu Heer, sla ook nu achter op hun dreigementen en 
stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over de boodschap te spreken.. (Hand. 4:29)

b. Het versterkt………………………………………………………………………………..
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen: ………. Maar deel in het lijden voor 
het Evangelie met de kracht die God je geeft. (2 Tim. 1: 8)



c. Het geeft……………………………………………………………………………………………..
God deed het ongelofelijke….
(vs. 19-23)

d. Het stimuleert …………………………………………………………………………………………..
Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap 
vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen.
(Filip.1:15)

e. Het is ………………………………………………………………………………………………..
De koning werd een gelovige (25-28)
Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en 
begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze 
realiseerden zich dat beiden in Jezus gezelschap hadden verkeerd. (Hand. 4:13)

Vragen voor kringgebruik of persoonlijke overdenking.
 

1. Hoe ervaar jij persoonlijk het volgen van Jezus in een seculiere omgeving? 
2. Wat maakt het uitdagend? Wat maakt het gevaarlijk of bedreigend? 
3. Deel je laatste ervaring waarin je het moeilijk vond om voor Jezus uit te komen. Wat 

maakte het moeilijk?
4. Heb je wel eens angst gehad om (bv. net zoals Petrus) ‘ontmaskerd’  te worden als 

volgeling van Jezus?  Indien ja: in welke situatie?
5. Wanneer jij de hoofdpersoon was geweest in Daniel 6, zou je dan voor een 

ontsnappingsroute hebben gekozen? Zo ja, waarom? Welke ontsnappingsroute zou 
je kiezen?

6. “In onze kerken wordt je meer geëntertaint, dan getraind in het volgen van Jezus!” In
hoeverre herken je iets in deze stelling? 

7.  Citaat van CIP website: “ Hoe lok je zoveel mogelijk mensen de kerk in? Het is een 
vraag die gemeentegroei-professoren al jaren bezighoudt. De Engelse theoloog James 
Packer kwam enkele jaren terug met het ultieme antwoord: vervang de kerkbanken 
door bubbelbaden! Hoge opkomst gegarandeerd. Vraag is wel: worden bezoekers dan 
getrokken door de 'geur van Christus' (2 Kor. 2:14) of door het warme, comfortabele 
bubbelwater? De opmerking van Packer was dan ook schertsend bedoeld. Volgens 
hem dreigt het gevaar dat we in de kerk genot en entertainment tot god verheffen - en 
zo Christus verloochenen. Packer noemt dit 'bubbelbadreligie'.

8. Wat zijn volgens jou de kenmerken van bubbelbadreligie?
9. In welke mate herken jij bubbelbadreligie? In de Nederlandse kerken? In je eigen 

kerk? In je eigen leven?
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