
Bijbelstudie Daniël 1 Happy Meal 

 

Lees Daniël 1 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een ➔ wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft ➔. Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• De afgelopen decennia is de wereld veranderd. Keuzemogelijkheden zijn enorm 

toegenomen. Hoe ga jij daarmee om? Wat vind je mooi en wat vind je lastig?  

• Vergelijk onze wereld eens met de wereld van Daniël en zijn vrienden.  

Welke overeenkomsten zie jij? 

• Daniël doet mee aan de wereld om hem heen en wordt zelfs “hoofd van alle wijzen 

van Babylonië” (Daniël 1:48). Tegelijk maakt Daniël ook keuzes en weigert hij het 

voedsel van Nebukadnessar. Vergelijk dit met 2 bekende uitspraken over de 

kerk/christenen: “gij geheel anders” (Efeziërs 4:20-24) en “de kerk is wel in de 

wereld, maar niet van de wereld.” Hoe ga jij hiermee om? 

• Waar moet jij wortels gaan eten?  Durf jij open met de ander te delen wat slecht voor 

jou is, maar o zo verleidelijk? Noteer ‘verleidingen’ en bespreek hoe je elkaar kunt 

helpen om hierin het goede te kiezen en de verleiding te weerstaan. Bid met elkaar. 

• Nebukadnessar richt zich op de jonge ballingen onder het motto: “wie de jeugd heeft, 

heeft de toekomst.” Bekend is dat de reclamewereld zich ook richt op de jeugd.  

Wat zegt dit over het belang van geloofsopvoeding? Zie je dit belang terug in de kerk? 

• In het NT verschijnen er wijzen/sterrenkundigen uit het Oosten (waarschijnlijk Babel) 

bij de geboorte van Christus. Van wie zouden ze geleerd hebben deze kosmische 

koning te verwachten…? Wat zegt dit over de rol van christenen in de maatschappij? 

• Stelling: “het boek Daniël leert ons leven in een godloze cultuur en is daarmee een 

van de meest relevante Bijbelboeken in onze tijd.” 

• Stelling: “Het heilig Avondmaal is de Happy Meal van het christendom.” © Reinier Kramer | 2022 


