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Thema: Danken als levenshouding 

 

Liturgie middagdienst: 

 

votum en groet 

Ps.65:4,6 

geloofsbelijdenis voor kinderen 

zingen: Mijn God is zo groot 

gebed 

lezen: Daniël 6 

bijbelverhaal met beamer 

zingen: Daniël (YouTube): 

preek 

Ps.117 

danklijn 

dankgebed 

zingen: Onze Vader (Elly&Rikkert) 

collecte 

NGK 238 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

zegen 

 

 

Liturgie avonddienst: 

 

votum en groet 

NGK 176:1,2,5 ‘k Geloof in God de Vader, die uit niets 

gebed 

lezen: Daniël 6 

Ps.65:4,6 

preek  

Ps.117 

dankgebed 

zingen Onze Vader 

collecte 

NGK 238 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

zegen 

 



Gemeente van Christus. 

 

** danken – kun je het blijven doen? 

 

‘Here dank u voor dit eten, om Jezus’ wil amen.’ Met deze woorden hebben veel kinderen le-

ren danken. Driemaal daags, na het eten. Eerst is het voor een kind een kunst om alle woorden 

van die zin goed uit te spreken. En als een kind dat kan, lijkt het een kunst te worden om die 

zin er zo snel mogelijk uit te krijgen. Met als gevolg dat de kleine, rappe biddertjes er haast 

niet meer bij nadenken.  

 

‘Here dank u voor dit eten, om Jezus’ wil amen.’ Ik hoop dat ze het blijven doen. Danken 

voor het eten. En dat ze erover nadenken. Danken voor onderdak. Danken voor gezondheid. 

Danken voor vrienden. Danken voor elke nieuwe dag. Danken voor het leven. 

 

Danken – kun je het blijven doen? Ook als je boer bent en de zomer droog en heet is en we 

bidden om regen. Ook als er zoveel regen valt dat het rooien stilgelegd moet worden. Als je 

bij de oogst best tevreden bent over de opbrengst, maar ook voelt hoeveel moeite en geld het 

heeft gekost dit seizoen.  

 

Danken – kun je het blijven doen? Ook als je in de bouw werkt en vorige week op het Malie-

veld had willen staan om actie te voeren tegen het PFAS-beleid. Ook als je in het onderwijs 

werkt en de staking van vandaag wel zou willen ondersteunen. Als je in de zorg werkt en over 

twee weken actie gaat voeren. Als je bij politie of defensie werkt en de gevolgen van perso-

neelsgebrek en geldtekort tot je frustratie ziet toenemen. 

 

Danken – kun je het blijven doen? Ook als je met tranen in je ogen in de schepping rondkijkt. 

Je zorgen maakt over de teruggang van diersoorten en de afbraak van de natuur en je boos 

maakt om onverschilligheid van mensen. Als je beseft hoeveel mensen er sterven van de hon-

ger, of omdat ze te grote risico’s nemen om aan eten te komen.   

 

Kun je danken? Je bent hier vandaag om het te doen. Uit gewoonte misschien. Maar mis-

schien ook uit oprechte dankbaarheid. Of omdat je er wat hulp bij nodig hebt. Omdat je het 

wilt blijven doen. Maar je ook merkt dat het niet vanzelf gaat. 

 

‘Here dank u voor dit eten, om Jezus’ wil amen.’ Misschien heb jij het ook wel geleerd vroe-

ger. Driemaal daags. We gaan het ook doen vandaag. Een keer per jaar heel bewust. Omdat 

we het willen blijven doen. Elke dag die God ons geeft. 

 

** te machtig om niet te danken 

 

Driemaal daags danken. Dat is niet alleen het recept voor kinderen. Of voor mensen die niet 

weten wat er in de wereld te koop is. Het is juist het recept voor mensen die verantwoordelijk-

heid krijgen. Hoe groter je wordt, hoe rijker je wordt, hoe machtiger je wordt, des te noodza-

kelijker is het om minstens driemaal daags te danken! Het is het recept voor Daniël. Hij is niet 

zomaar iemand. Hij heeft meer dan tachtig jaar levenservaring. En wat voor ervaring! Konin-

gen zijn gekomen en gegaan, hij is gebleven. Wijs en grijs geworden in het bestuur van het 

wereldrijk Babel. Een groot gezag en vertrouwen verworven onder de bevolking. Met een hart 

vol verdriet en zorg over zijn eigen volk. Met een ziel verbonden aan God. 

 



Een oude broeder. Drie keer per dag op zijn knieën gaat. Meer dan duizend keer per jaar. Mis-

schien redt hij de honderdduizend nog in zijn leven. Hoe versleten kunnen je knieën worden. 

Een ontroerend beeld. Elke dag op vaste tijden zoekt hij Gods aangezicht. Je kunt er de klok 

op gelijk zetten. Naar aanleiding van dit verhaal hebben de joodse rabbijnen later alle joodse 

kinderen geleerd dat het goed is om driemaal daags op een vast moment te bidden en te prij-

zen. Daniël heeft daarvoor een vaste plaats. Zijn binnenkamer is een bovenvertrek. Een soort 

blokhut op het platte dak. Met open ramen naar het zuidwesten: in de richting van Jeruzalem. 

Daar ligt zijn hart: daar waar de tempel heeft gestaan, waar de offers gebracht werden, waar 

de Messias verwacht wordt. Het zijn maar een paar details die ons verteld worden van de ge-

bedspraktijk van Daniël. Maar wat een mooi beeld wordt ons daarmee geschetst. Wat een 

leerzame schets ook van een kind van God. Die vaste tijden, die ootmoedige houding op de 

knieën, die vaste plek en die bewuste gerichtheid op de Here, de combinatie van bidden en 

prijzen.  

 

Een oude man. Driemaal daags op de knieën. Maar verkijk je niet op zijn leeftijd. Daniël is 

vrijwel de machtigste man in Babel. Koning Darius wil hem benoemen tot minister-president 

over het perzische wereldrijk. Vanwege zijn kennis, ervaring, wijsheid en inzicht. En ook van-

wege zijn onkreukbare leven, zijn betrouwbaarheid en zijn goede naam. En misschien ook wel 

vanwege zijn geestelijke rust en het geheim van de omgang met de Levende God. Darius is 

zeer op hem gesteld. Dat is Daniël. Zeer vitaal met zijn tachtig jaar. Machtiger kan een mens 

niet worden. Te machtig om niet op de knieën te gaan. Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe 

groter de belangen, hoe hoger de werkdruk, des te noodzakelijker is het om minstens driemaal 

daags te danken en te bidden. Daar het geheim van Daniël. Daar klopt het hart van zijn leven. 

 

** Daniël in de slangenkuil  

 

Daniël in de leeuwenkuil hoort bij de favoriete verhalen uit de kinderbijbel. Maar voordat dat 

Daniël in die leeuwenkuil gegooid werd, kwam hij eerst in een slangenkuil terecht. Nee, Da-

niël is niet letterlijk in een kuil gegooid waar allemaal slangen rondkropen. Ik bedoel het fi-

guurlijk. Een slangenkuil, dat noemen we een situatie, waarin iedereen iets van je wil, en je 

het nooit goed kunt doen.  

 

Bijvoorbeeld: jullie willen een dagje weg. Waar gaan we heen? Naar de speeltuin roepen de 

jongsten. Maar de oudsten trekken meteen een lelijk gezicht. Zij willen een escaperoom. Dat 

vinden de jongsten weer niet leuk. Jij had zelf gedacht om een natuur-ontdek-tocht te doen. 

En je vrouw had een leuke film gevonden om met elkaar heen te gaan. Ingewikkeld. Hoe kom 

je daaruit? Een slangenkuil: elke beslissing levert boze gezichten op.  

 

Grotere voorbeelden van een slangenkuil zie je in de politiek. Minister Carola Schouten heeft 

te maken met beleid van de regering, met gevolgen van eerder beslissingen, met internationale 

verdragen over het milieu, met uitspraken van de rechter, met de nood van boeren en bou-

wers, met journalisten, sociale media en Tweede Kamerleden. Iedereen trekt aan haar. Hoe 

kan zij het ooit goed doen? Elke beslissing roept weerstand op. Een slangenkuil. Het is de 

vraag of ze er zelf zonder kleerscheuren vanaf komt. 

 

Daniël komt in zo’n slangenkuil terecht. Er zijn mensen die jaloers zijn op zijn macht. Men-

sen die vinden dat zij minister-president hadden moeten worden. Mensen die vinden dat het 

heel anders moet in het land. Mensen ook, die alle joden haten en het niet kunnen hebben dat 

zo’n joodse gevangene als Daniël zo’n vertrouwenspositie bij de koning heeft. Daniël heeft 

sterke vijanden. Zij speuren naar een mogelijkheid om Daniël ten val te brengen. Maar dat 



valt nog niet mee. Want Daniëls gedrag is een voorbeeld voor ieder die een hoge positie heeft: 

Hij was betrouwbaar, had geen grote fouten of verkeerde inschattingen gemaakt, en was een 

integer man, op wie niets aan te merken is. Wil je staande blijven in een slangenkuil, dan 

moet dit van je gezegd kunnen worden. 

 

Jaloezie en eerzucht drijven de vijanden van Daniël. Zij zullen niet danken, want er is geen 

dankbaarheid. Jaloezie en eerzucht verdragen zich niet met een dankende levenshouding. Wil 

je straks mee danken voor het dagelijks leven, dan zul je kritisch moeten kijken naar jezelf of 

er sprake is van ontevredenheid, egoïsme en hebzucht. Of je oprecht dankbaar bent voor het 

goede in je leven. Ik kan dat niet voor jou doen, maar alleen voor mezelf. Zo’n slangenkuil 

van politiek en macht, van meer en sneller, van emotie en frustratie. Hoe snel word je er niet 

ingezogen. Als je dit ontdekt bij jezelf, bekeer je dan eerst voordat je gaat danken.  

 

** danken ondanks het verbod 

 

Verboden te bidden. Dat zou raar zijn. Dat je niet mag bidden of zingen tot God. In sommige 

landen geldt die regel. Mensen die het wel doen, komen in de gevangenis of worden gedood. 

Verboden te bidden. Het werd ook een regel in de tijd van Daniël. In heel het enorme wereld-

rijk mocht dertig dagen niet gebeden worden. Ja, je mocht wel bidden, maar alleen tot koning 

Darius. Je mocht geen God aanbidden, je mocht geen God vragen om hulp, je mocht geen 

God prijzen en danken. Je mocht zelfs dertig dagen geen verzoek richten tot enig mens, be-

halve tot koning Darius de Grote. 

 

Het is niet het plan van de koning zelf. Het is het plan van de gezamenlijke ministers, gouver-

neurs en satrapen. De koning is er vast blij verrast mee geweest. Hij had nog maar kort gele-

den het Babylonische wereldrijk overwonnen. Zo had hij het Perzische wereldrijk gevestigd. 

En nu komen de machthebbers en bestuurders van het hele rijk zich aan hem onderwerpen en 

hem eren. Ook de belangrijkste mensen van het land dat hij net had veroverd. Dat lijkt een 

goed signaal. Ze stellen hem nog boven hun goden! 

 

Maar het ging die machtige mensen niet om Darius. Ze wilden Daniël uit de weg te ruimen. 

Die werd hun te machtig. En hij was bovendien een jood. Maar ze kregen geen grip op Da-

niël. Hij had geen steken laten vallen, was nooit onjuist geïnformeerd, was nooit te intiem ge-

weest met een medewerkster. Maar wacht eens: hij had een dubbel paspoort! Zijn eerste loya-

liteit lag bij zijn God. Dertig dagen niet danken en bidden, dat zou hij nooit doen. 

 

En inderdaad. Daniël probeerde het niet eens. Zodra hij van de wet hoorde, ging hij naar zijn 

gebedskamer. Voor iedereen zichtbaar boog hij zijn knieën en prees hij God. Niet om te pro-

voceren, maar omdat hij dat belangrijker vond. De band met God was hem waardevoller dan 

de band met de koning. Hij vreesde meer de toorn van de Here dan de boosheid van mensen. 

Daniël bleef bidden en danken. Zelfs toen het verboden was. 

 

Ons is het danken en bidden niet verboden. Het staat wel onder druk. Niet door wetten of re-

gels. Maar door de onrust, door de drukte, door alles wat er van je gevraagd wordt. Te druk 

om te danken. Te moe om te zingen. Te vol om te bidden. Te bang om te loven. Het staat on-

der druk door de cultuur: Wie gelooft er nu in God – je hebt toch geen God nodig! Danken 

maakt je slap, bidden houd je onderdanig. Kom op! Sta voor jezelf!  

 

Danken wordt ons niet verboden. Maar de duivel heeft meer manieren om je uit je binnenka-

mer te houden. Kijk eens naar jezelf! Hoe is het met je binnenkamer? Driemaal daags danken 



en bidden? Wil je dat? Lukt je dat? Zie je de aanvallen? En de bedreigingen? Verzet je erte-

gen! Want je speelt met je leven! 

 

** bidden en danken als omgang met God 

 

Wie danken en bidden verleert, speelt met zijn leven! In het danken en bidden gaat het om je 

verbinding met God. Hij is de bron van leven en liefde, van wijsheid en recht.  

 

Wat zou Daniël nu precies gezegd hebben tegen God? Die ene keer dat een aantal spionnen 

hem beloerde. Maar ook al die andere honderden en duizenden keren dat hij zijn knieën boog 

voor de Heer. Waar zou hij voor gedankt hebben? Wat zou hij gebeden hebben? Zou hij 

steeds dezelfde woorden gebruikt hebben? Zoals dat ons gemakkelijk overkomt als we elke 

morgen en elke avond danken voor de dag. Dezelfde woorden en zinnen. 

 

Zou Daniël gedankt hebben voor zijn positie? Ondanks alle aanvallen? Zou hij gedankt heb-

ben voor zijn volk? Ondanks dat de stad en de tempel in puin lagen? Zou hij gebeden hebben 

voor zijn dagelijks brood, ondanks zijn enorme macht? Zou hij God geprezen hebben voor het 

licht van de zon en de kleuren van de natuur? Ondanks alle belangrijke dossiers die zijn aan-

dacht vroegen?  

 

Danken doe je midden in het leven. Danken is een levenshouding. God danken voor wat Hij 

geeft. Naast het bidden en het werken, het klagen en het protesteren, het genieten en het orga-

niseren. Het heeft allemaal een plaats in de omgang met God. In het danken en bidden leg je 

verbinding tussen je leven en de Heer. God danken betekent niet dat je overal blij mee bent 

wat je overkomt. Maar wel dat je waardeert wat je van de Heer wél krijgt. God prijzen bete-

kent niet dat je geen zorgen meer kent. Maar wel dat je oog houdt voor zijn genade. 

 

Ik weet niet wat Daniël tegen God gezegd heeft. Belangrijker is, dát hij met God zoekt. Dat de 

kern van bidden en van danken: Je zoekt het contact met God. Het gaat er niet om je verlang-

lijstjes in te dienen. Het gaat er evenmin om, je verplichte dankuwel te zeggen. Het gaat erom 

dat heel je leven voor God legt. Dat je zelf voor God komt. Bij Hem vind je altijd reden om te 

danken. Dank! En ontvang de blijdschap die niet afhankelijk is van je omstandigheden. Drie-

maal daags danken en bidden. Dat is een recept. Niet voor een lang en gelukkig leven. Maar 

wel het recept voor een eeuwig leven. Want je leeft je leven met God. 

 

** Daniël in de leeuwenkuil 

 

‘Kijk! Zie je wel! Hij doet het weer. We hadden het al wel gedacht. En eigenlijk ook gehoopt. 

Want we kennen hem wel. Zie, daar gaat hij weer op de knieën. Voor z’n open venster. Nou 

hebben we hem te pakken. Hij overtreedt de wet van de koning. Yes, hij zal hangen!’  

 

God danken is niet zonder gevolgen. Kijk, daar rennen ze, die machtige mensen. Net kleine 

kinderen, blij met een snoepje. ‘Koning, koning, u had toch die wet gemaakt? U weet wel dat 

niemand iemand anders mag aanbidden behalve u. En had u daar niet straf op gezet, de straf 

van de leeuwenkuil voor wie deze wet overtreedt?’ ‘Jazeker, mijne heren. U wilde mij toch 

eren met die wet? Door mijn zegel kan niemand die wet meer veranderen.’ ‘Koning, we heb-

ben iemand betrapt op overtreding. Daniël, een van de joodse ballingen.’ Ze spugen het woord 

haast uit. ‘Hij blijft zijn God aanbidden, drie keer per dag.’ 

 



Toen werd koning Darius duidelijk waar het hen om te doen was. De rest van de dag zit hij te 

piekeren hoe hij Daniël kan redden. Maar hij vindt geen creatieve oplossing om onder die 

leeuwenkuil uit te kunnen. ’s Avonds komen die mannen weer terug. ‘Koning, weet u nog 

wel: de wet kan niet veranderd worden. Het zou erg slecht overkomen als u zelf zich niet aan 

de wet hield. Dat riekt naar vriendjespolitiek.’ 

 

Darius heeft geen keus. Daniël wordt opgepakt en naar de leeuwenkuil gebracht. Ruim tachtig 

jaar oud en dan nog voor de leeuwen gegooid. ‘Daniël, ik hoop dat uw God u bevrijden kan,’ 

zegt de koning. Dan gaat een grote steen op de opening. Daniël in de leeuwenkuil. 

 

Tjonge, dat danken zo gevaarlijk kan zijn! De meeste mensen bereiken de grond van zo’n 

leeuwenkuil niet eens. Hongerige leeuwen laten weinig heel van de mens die binnen het be-

reik van hun klauwen en tanden komt. Maar God bewaart. De hele nacht. Tot de koning ’s 

morgens weer komt kijken. Hij ziet er moe en bezorgd uit. Hij kon er niet van slapen. Ver-

twijfeld roept hij Daniël. Die zal wel niet meer leven. Maar hij krijgt tot zijn verbazing een 

helder antwoord terug. ‘Koning, mijn God heeft mij bewaard. Een engel heeft de muil van 

leeuwen dicht gebonden.’ Ongelooflijk. God heeft hem gered. Zo snel mogelijk wordt Daniël 

uit de kuil gehaald. De mannen die hem erin geluisd hadden worden er vervolgens zelf in ge-

gooid. Zij bereiken de grond niet. En Darius laat in heel zijn wereldrijk afkondigen dat de 

God van Daniël de levende God is. Danken werkt ook aanstekelijk! 

 

** Daniël en biddag 

 

‘Here, dank u voor dit eten om Jezus’ wil, amen.’ Zo zijn veel kinderen begonnen met dan-

ken. Ik hoop dat je het niet verleerd bent. Als het druk wordt. Als door ziekte of beperkingen 

getroffen wordt. Als zorgen je overspoelen. Of je werk in gevaar komt. Als je tegenvallers 

moet incasseren, of de afbraak om je heen je aangrijpt.  

 

‘Here, dank u voor dit eten om Jezus’ wil, amen.’ Je bent hier vandaag om het te doen. Mis-

schien om het weer te leren om het oprecht te doen. Daniël kan ons dat danken leren. Die 

oude broeder, die zo trouw bleef in danken en bidden, in lofprijzing en smeekgebed. Niet on-

danks zijn omstandigheden, maar juist midden in zijn leven en met heel zijn leven. Daniël 

kende het grote verhaal van God. Zijn leven en zijn werk zette hij in het kader van Gods ko-

ninkrijk.  

 

Ook jouw dagelijks leven staat in het kader van zijn Koninkrijk. Wie meedoet met dankdag, 

leert dat oefenen en leert dat ervaren. Hoe groot of hoe klein je verantwoordelijkheden en be-

voegdheden ook zijn. Hoe je omstandigheden ook zijn. Blijf danken en bidden! Elke dag die 

de Heer je geeft. Omdat God trouw is. Omdat bij God de toekomst open gaat. Omdat in God 

het leven kwaliteit krijgt. Omdat je zijn genade en zijn macht leert zien in de dagelijkse din-

gen van gewas en arbeid. Met het danken zetten wij ons dagelijks leven in het kader van zijn 

Koninkrijk. Danken voor gewas en arbeid is danken dat we leven in dienst van God. 

 

Het kan gevaarlijk zijn om God te danken en te prijzen! Maar wat een aanstekelijk effect heeft 

echte dankbaarheid! Driemaal daags boog deze machtige man zijn knieën voor God. Het leert 

ons wat danken is: leven op de adem van God. Laten we zo danken. En blijven danken. Elke 

dag die de Heer ons geeft. 

 

Amen 


