
 

Hoofdstuk 1 ‘Allochtoon!’ 

 

A. KERNGEDACHTE 

Daniël verkeert met zijn lotgenoten in een compleet vreemde cultuur. Toch zien zij zichzelf 
daarbinnen als vertegenwoordigers van hun Heer. Ze hebben helder voor ogen waar ze de 
grens willen trekken en ervaren hoe hun moedige geloofsstap een geweldige impact heeft. 
Zo zien ze hoe God ook in die vreemde cultuur laat zien wie de grootste is. 

 

B. IJSBREKER 

Vertel eens aan de anderen waar jij trots op bent en waarom dat zo is.  

 

C. DE BIJBEL OPEN 

Lees Daniël 1 nog eens door. 

1. Wat valt jou het meest op in dit gedeelte? Waarom? 
2. In wie herken je je vooral: in Daniël of in de hoofeunuch? 
3. Wat wil je uit dit bijbelgedeelte meenemen je leven in? Waarom dit gedeelte? 

 

 D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN? 

1. Ben je wel eens eenzaam in de samenleving omdat je christen bent?  
Zo ja, kun je een voorbeeld noemen? 

2. Ga jij wel eens, gedreven door je geloof, tegen de heersende mening in? Weet jij 
voor jezelf waar de grens loopt tussen christelijk en niet meer christelijk? Kun je een 
voorbeeld geven? 

3. Wanneer was je er voor het laatst trots op dat je christen bent? 
4. Heb jij wel eens een knipoog van God gehad? Of, anders gezegd: tot je verrassing de 

grootheid van God ervaren?  
5. Heb jij, net als Daniël een groep mensen om je heen bij wie je steun vind voor je 

leven als volgeling van Christus? Ervaar je in onze gemeente voldoende veiligheid om 
ook je strijd en twijfels met (sommige) anderen te delen?  

6. Vind je dit een bemoedigend bijbelgedeelte? Zo ja, waarom?  



E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG? 

1. Wat ga je vanaf nu anders aanpakken? 
 

F. ECHO VOOR DE PREDIKER 

Alleen met jullie hulp kan ik verder de diepte in. Graag hoor ik daarom wat dit onderwerp 
met jullie gedaan heeft en welke vragen en reacties het oproept. Dat kan op Facebook in de 
besloten preekgroep of gewoon rechtsreeks, via een appje (06-44 35 38 73) of een mail 
(w.dijksterhuis@gmail.com). En natuurlijk ook door me te bellen of aan te spreken. Alvast 
hartelijk dank. 

  
G. AFSLUITING 

Inventariseer of er concrete punten naar voren zijn gekomen om samen (hardop) voor te 
bidden. 
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