
Welke lessen kan ik leren van Daniel?
Daniel hfst.5

(De koning zei) "Deze Daniel ... beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis
en verstand. Hij kan dromen uitleggen, raadsels en moeilijke problemen oplossen."

Dan.5:12a
(De koning zei) "Ik heb gehoord dat de Geest van de goden in u woont en dat u over veel

verstand, inzicht en wijsheid beschikt” Dan.5:14
"Je moet mijn lessen goed onthouden. Vergeet ze niet, ze zijn belangrijk voor je leven." Spr.

4:13

1. ………………………………………………………………

"Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis." Spr. 23:12

"Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. 
Wie met wijs beraad te werk gaat heeft meer kans van slagen.." Prediker 10:10

"Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief; wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op
het spoor." Spr. 19: 8 

2. ………………………………………………………………

"Ga bij eerdere geslachten te rade, bouw voort op de wijsheid van je voorouders." Job 8: 8-9

“Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.  Laten we 
Christus niet tarten, ….. Kom niet in opstand,….. Wat hun overkomen is, moet ons tot 
voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, …….., te waarschuwen. 1 Kor. 10:6-11

Maar ook: “ ..wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in Mijn naam 
opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, 
luisterden ze niet en gaven ze aan Mijn woorden geen gehoor, spreekt de Heer”  Zach. 1:4 

3. ………………………………………………………………

“Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen 
mensen respect voor je”.  Spr. 15:33 ( vert. BB)

"God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt Hij zijn genade." 
Jak. 4: 6b
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervuld.  Ps. 90:12
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4.  ………………………………………………………………

“ Daar knielde Daniel neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn
gewoonte was”. Dan. 6:11

“Verstandige mensen willen steeds wijzer worden, maar dwaze mensen blijven liever dom”. 
Spr.15:14 (vert.BB)

5.  ………………………………………………………………

Koning Belsassar verloor alles omdat hij dit niet deed!

Daniël zei: "Koning Belsazar, hoewel u wist wat er met uw 'vader' (Nebukadnezar) gebeurde, 
hebt u NIET van zijn leven geleerd en NOG STEEDS GEWEIGERD om uzelf te verootmoedigen 
(voor God) die vanuit de hemel regeert.  (samenvatting Daniël 5:17-23)

Belangrijkste Gebeden om  wijs te worden:
…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Vragen voor persoonlijke verwerking:

1. Omschrijf de overeenkomsten en de verschillen tussen wijsheid en kennis.
2. Benoem enkele Bijbelse personen waarvan je ziet dat ze wél geleerd hebben van hun

voorouders. Kun je een ander voorbeeld vinden in de bijbel (zoals Belsazar) van 
iemand die niet leerde van zijn voorgeslacht?  Wie?

3. “Als je niet bereid bent om te leren van God én van de vorige generatie, zul je 
uiteindelijk dezelfde fouten maken, die zij hebben gemaakt”  Wat vind je van deze 
uitspraak?

4. Benoem eens enkele waardevolle karaktereigenschappen,  goede keuzes of goede 
voorbeelden die jij van je ouder(s) hebt geleerd.

5. Hoe lastig is het voor jou om je hoofd niet vol te laten stromen met ‘rommel’?
6.  “Onze 'verticale' verbinding met God moet sterk en duurzaam zijn, en de enige 

manier om dat te bereiken is door ons geloof voortdurend te verdiepen en de bijbel te
lezen als een persoonlijke boodschap voor onszelf”.  Wat vind je van deze uitspraak? 

7. ‘Leven in het licht van de eeuwigheid verandert je prioriteiten’,  heb je daar al ervaring
mee opgedaan?  Zo ja, hoe?

8. Wat is de laatste levensles die jij hebt geleerd?  Omschrijf hem en deel hem met de 
andere kringleden. 
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