
 

PREEKKRACHT Zondag 7 oktober 2018 

Durf een Daniël te zijn! (1) 
Bidden als discipline (Daniël 6:11) 

Om te lezen 
Daniël 1 tot en met 6  
 
Om te delen 
1. Welke regelmaat is er in jouw 
gebedsleven? 
2. Wat leren we van Daniël over 
krachtig en moedig christen zijn 
in de samenleving? 
3. Is Gods Woord in 1 Petrus 5 
vers 8 werkelijkheid voor jou? Hoe 
dan? 
4. Hoe bereid jij je voor op de 
Daniel Challenge? 
5. Hoe kun jij bijdragen aan de 
Plantagekerk als Huis van gebed? 
 

Noteer in je agenda 
1-30 november 2018 
Daniel Challenge 
30 dagen groeien in gebed 
14, 21 en 28 november 2018 
Leerhuiscursus Zin in Bidden 
Plantagekerk 

 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 

 

 

Als we in de Bijbel op zoek gaan naar gebedshelden, dan komen 
we al snel bij Daniël uit. In het Bijbelboek dat naar hem genoemd 
genoemd is wordt door niet-gelovigen meerdere keren gezegd dat 
hij een man is ‘in wie de geest van de heilige goden woont’ (Dan. 
4:5,6,15; 5:11,14). Een al oud lied over Daniël vormt onze 
inspiratiebron als we in de leerschool van gebed Gods dienaar 
Daniël ontmoeten. 
 

Dare to be a Daniel! 
Dare to stand alone! 

Dare to have a purpose firm! 
Dare to make it known! 

 
De levende God 
‘Daniël in de leeuwenkuil.’ Zo is de geschiedenis bekend. Maar 
een betere samenvatting zou zijn: ‘De God van Daniël’ (of: ‘De 
kracht van het gebed’ of: ‘Moedig leiderschap’). Want het 
verhaal loopt uit op het eren van de levende God die bestaat in 
eeuwigheid (6:27-28). Het is een spannend verhaal met deze 
geestelijke les: dankzij de levende God is het mogelijk om in een 
omgeving waarin alles je bij God vandaan houdt een volkomen 
toegewijd en integer christelijk leven te leiden, waarvan mensen 
zo onder de indruk raken dat ze God gaan eren! In een 
samenleving die roept om daadkrachtig, moedig en integer 
leiderschap is er tegelijk een speurtocht naar misstappen van 
leiders gaande. Want integer leiderschap roept ook afgunst op. 
Zo gaat het bij Daniël. Hij is inmiddels zo’n 80 jaar en dient 
onder koning Darius als rijksbestuurder. Samen met twee 
anderen geeft hij leiding aan weer 120 stadhouders. Daniël 
blijkt zeer begaafd en betrouwbaar te zijn. Hij doet denken aan 
Jezus: zonder zonde en toch geminacht, vervolgd en zelfs 
gedood als onschuldige. ‘Ik vind geen schuld in hem’ (Joh. 19:6). 

Dertig dagen 
Een buitengewoon slinks plan wordt bedacht door de vijanden 
van Daniël: ‘Koning Darius, majesteit, zou u dertig dagen lang 
god willen zijn?’ Dat wil de koning wel, het streelt zijn ego, en hij 
gaat akkoord met een wet. En wat doet Daniël? Hij kiest niet een 
paar voor de handliggende vluchtwegen: ‘Ik zal dertig dagen 
bidden met de ramen dicht’; ‘Ik zal dertig dagen bidden in mijn 
hart. Niemand zal het merken’; ‘Ik moet wel stoppen met bidden 
anders kan God me niet meer gebruiken.’ Daniël blijft bidden. Het 
is al vele tientallen jaren zijn vaste gewoonte, elke dag om (bv.) 7 
uur, 12 uur en 5 uur tijd voor gebed nemen, hoe zwaar zijn 
verantwoordelijkheden ook zijn. Ook een goede gewoonte 
doorbreek je niet zomaar! Hij knielt, hij bidt, hij prijst God (6:11). 
Let vooral ook op dat prijzen: aanbidding is de beste manier om 
niet vast te lopen in een vicieuze cirkel van zorgen en 
zelfmedelijden (‘hospitalisering van de christen’). God is altijd 
groter dan onze problemen! Eigenlijk is het bovenvertrek Daniëls 
echte leeuwenkuil: hier wordt een geestelijke strijd gestreden, 
want ‘want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende 
leeuw, op zoek naar een prooi’ (1 Pet. 5:8). 
 
De Daniel Challenge 
Als we als gemeente Huis van Gebed willen zijn, is het 
belangrijke dat we ons allemaal laten uitnodigen en uitdagen om 
te groeien in gebed. Daarom komt er een Daniel Challenge: in de 
maand november nemen we elkaar 30 dagen mee op een weg 
van groei gebed. We gaan een WAT-weg:  
Waarnemen: wordt eerlijk over hoe het ervoor staat met je 
gebedsleven en dús met je geloofsleven! 
Aansluiten: definieer je beginsituatie en bedenk: bij God mag ik 
elke dag opnieuw beginnen! 
Toevoegen: zet nieuwe stappen en ‘Dare to make it known!’ 
Gods Geest woont in ons! Jezus leert ons bidden! 

 

http://www.josdouma.nl/
http://www.levenindekerk.nl/
http://www.plantagekerkzwolle.nl/

