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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 
Goed doorlezen! Belangrijk! 

 
Beste kinderwerk(st)er, 
 
Voor je ligt het materiaal voor het kinderwerk gezinskamp 2014. Het thema dit jaar is: Daniël. 
De verhalen over Daniël spreken de kinderen altijd enorm aan, ze vervelen nooit. Het zijn ook heel leerzame 
verhalen. Het woord vertrouwen loopt als een rode draad door de vertellingen, werkjes en liederen heen. 
Daniël en zijn vrienden vertrouwen op God en we hopen en bidden dat door deze vertellingen ook de 
kinderen steeds weer opnieuw hun vertrouwen op God stellen. 
 
Als basis beginnen we zondag met de uitleg van het ‘woordenloos boekje’. In het woordenloos boekje wordt 
in het kort uitgelegd wie God is, de schuld van de mens, de verlossing door Jezus Christus en hoe we als 
christenen kunnen groeien in die genade. Deze basis van het geloof is voor kinderen belangrijk om te 
onthouden. Door middel van de kleuren van het ‘woordenloos boekje’ is dit voor kinderen makkelijker te 
onthouden. In 2011 is het ‘woordenloos boekje’  voor de laatste keer behandeld tijdens het kamp. Omdat 
deze geloofswaarheid zo belangrijk is (het is immers de basis van ons geloof!) is het goed om dit nog een 
keer te herhalen. Dit doen we op de eerste clubdag. 
  
Na de inleiding/themakeuze  vind je een weekoverzicht van de vertellingen en de verwerkingen die elke 
dag aan de beurt zijn. Bekijk het Bijbelgedeelte eerst goed voor jezelf! Bedenk wat jij hierover met de 
kinderen zou willen bespreken. Lees pas daarna de Bijbellessen door. De opzet van de lessen is bedoeld 
als handreiking. Je moet zelf kijken wat je van deze lessen kunt gebruiken en wat niet. Naast de vertelling 
is het gesprek enorm belangrijk. Probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen aan de kinderen. De vragen 
die bij de introductie of bij de afsluiting staan, kun je goed gebruiken en leiden vaak tot een gesprek. 
 
Achter de verhalen vind je de teksten die aangeleerd worden deze week. Je kunt zondag of maandag 
beginnen met de eerste tekst en bijv. woensdag de tweede tekst. Eventueel nog de derde tekst. Je kunt de 
tekst als inleiding op je verhaal aanleren en als afsluiting kun je de tekst nog een paar keer herhalen. 
Misschien is het een idee om de teksten op een groot vel papier te schrijven, en elke keer een woord weg 
te vouwen. Herhaal de tekst op zoveel mogelijk verschillende manieren, met z’n allen, alleen jongens, alleen 
meisjes, individuele kinderen, enz. 
 
Na de teksten vind je een aantal liederen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld 1 nieuw lied uit te kiezen en dit 
heel de week goed te oefenen. Zing daarnaast ook liederen die de kinderen al kennen.  
 
Bekijk goed van tevoren welke materialen je nodig hebt voor de werkjes. De meeste materialen liggen in 
de kratten klaar, er staat op de materialenlijst aangegeven welke materialen je zelf mee moet nemen. De 
werkbladen moet je ook zelf van tevoren kopiëren. 
 
In het draaiboek kun je schrijven wie wat elke dag doet. Lees van tevoren goed de tipslijst door die je 
helemaal aan het eind kunt vinden! 
 
Wij wensen jullie veel sterkte met de voorbereidingen en een gezellige en gezegende kampweek toe! 
 
 
 
 
Claudia de Jongh  
 
 
Bertine Verloop:     werkjes 4-6 jarigen 
Ruth van de Velde, Rianne de Waard:   werkjes 7-9 jarigen 
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Hoofdstuk 2: Inhoudsopgave 
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Hoofdstuk 3 weekoverzicht   

Dag Bijbelgedeelte Werkje Materiaal 

Zondag 
 

Uitleg ‘woordenloos boekje’  
Linnen tas versieren 

-Per kind: linnen tas 
-Textielstiften 
-Schorten 

Maandag 
 

Daniel 1:  
Daniel vertrouwt op God: 
De proef 
 

 
Puzzelen 

- stiften in de kleuren: roze, rood, geel, paars, donker -en 
licht groen, bruin, blauw  
- grijs potlood 
- per kind: woordzoeker, rebus/kleurplaat, invulpuzzel (zie 
bijlagen)  

Dinsdag 
 

Daniel 2:  
De droom van 
Nebukadnezar 
 

 
Beeld beplakken en kleuren 

- per kind: tekening van het beeld op A3 formaat (zie bijlage) 
- gekleurd papier: dun papier in de kleuren goud, zilver en 
brons  
- grijs potlood 
- zand  
- evt. stiften/potloden  

Woensdag 
 

Daniel 3:  
De vurige oven  

 
Vrienden in vurige oven 

- De tekeningen kopiëren op stevig wit papier.  
- Scharen  
- Lijm  
- Kleurpotloden  
- Perforator  
- Elastiekjes (2 per kind)  

Donderdag 
 

Daniel 5:  
Het oordeel over Bélsazar 
 

 
Tekst op muur schilderen 

- per kind: A3 wit vel 
- per kind: tekst ‘’Mené, mené, tekél upharsin (zie bijlage)  
- verf: natuurlijke kleuren voor de muur, met de 3 primaire 
kleuren (rood, geel, blauw) kunnen kinderen andere kleuren 
maken.  
- kwasten (dik!) evt. een aantal penselen  
- potjes water 
- doekjes om kwasten af te doen  
- scharen 

Vrijdag 
 

Daniel 6:  
Daniel in de leeuwenkuil 
 

 
Leeuwenkuil 

- per kind: werkblad (zie bijlage) 
- Voor de afwisseling is pastelkrijt leuk om te gebruiken.     
kleurpotloden/stiften kan ook.  
- scharen 
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Hoofdstuk 4: Bijbellessen + werkjes 

 

Zondag: kennismakingsmoment 
 
 
Zondag  Woordenloze boekje en tas versieren 

Dit is wellicht het eerste moment dat jullie als medewerkers met de groep bij elkaar zijn. Het is gezellig om dan bijvoorbeeld in de kring alle kinderen 
om de beurt iets te laten vertellen. Hoe ze heten, waar ze wonen, of ze al eens eerder met gezinskamp zijn geweest. Vertel ook iets over jezelf. 
Daarna kun je vertellen wat jullie deze week met elkaar hopen te gaan doen.  
Vertel dat jullie veel zullen vertellen, praten en werkjes zullen knutselen over het thema: ‘Daniël’.  Je kunt eventueel voorkennis bij de kinderen 
ophalen d.m.v. een woordweb (groot vel) rondom ‘’Daniël’’.  Je zou deze elke dag er weer bij kunnen halen en kijken wat er aan bod komt die dag. 
Nieuwe dingen zouden erbij geschreven kunnen worden. Zo krijg je aan het einde van de week een overzicht waar het over ging op de club en wat 
er geleerd is.  
 

• Woordenloze boekje 
Verder kan dit moment gebruikt worden om het ‘’woordenloze boekje’’ te behandelen. Kinderen die al vaker een gezinskamp hebben meegemaakt 
zullen dit waarschijnlijk al kennen. Het (kort) herhalen is niet verkeerd. Je zou er ook een verhaal/prentenboek bij kunnen lezen.  
Prentenboeken van Max Lucado lenen zich hier goed voor. Maar ook verschillende verhalen uit het boekje: ‘’Leer mij God kennen’’ van Patricia st. 
John, kun je goed gebruiken om verschillende aspecten uit het woordenloze boekje duidelijk te maken.  
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Vandaag gaan we met behulp van het ‘Woordenloos boekje’ de Bijbel in het kort uitleggen aan de kinderen. We gebruiken dit ‘Woordenloos boekje’ 
ook als geheugensteuntje bij de overige Bijbelverhalen.  
Dit boekje kun je vinden in de krat met materialen! 
 
Er is grote kans dat veel kinderen dit woordenloos boek al kennen, omdat het in 2011 ook  aan de orde is gekomen.  
 
Het Woordenloos Boek 
Het Woordenloos Boek is een boek zonder woorden. Het heeft een groene kaft en binnenin vier bladzijden of dubbele bladzijden. Deze bladzijden 
zijn goud, zwart, rood, wit. Elke kleur vertegenwoordigt een aantal evangeliewaarheden en telkens wanneer je over één van deze waarheden spreekt, 
laat je de bijbehorende kleur aan de kinderen zien. 
 

➢ De gouden bladzijde spreekt over God en Zijn heiligheid. 
➢ De zwarte, of donkere bladzijde spreekt over zonde en de gevolgen ervan. 
➢ De rode bladzijde spreekt over Jezus Christus en Zijn dood voor de zonde. 
➢ De witte bladzijde spreekt over redding – met name over rechtvaardiging. 
➢ Het groene kaft spreekt over geestelijke groei na redding. 
 

WOORDENLOOS BOEK IN HET KORT 

 

Gouden bladzijde 
Joh. 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” 

➔ God wil dat je Hem kent, en dan zal je eens bij Hem in de 
Hemel zijn. 
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Zwarte bladzijde 
Rom. 3:23 “Want wij hebben allen gezondigd en missen de 
heerlijkheid Gods” 

➔ Het enige wat je weerhoudt van de hemel is de zonde. 
 
 
 
 
Rode bladzijde 
1 Kor. 15:3-4 “…dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de 
Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde 
dage, naar de schriften” 

➔ Omdat God van de wereld houdt, zond Hij Zijn Zoon, de 
Heere Jezus, om de straf van je zonde te dragen. Na Jezus’ 
dood is Hij begraven; op de derde dag is Hij weer opgestaan! 

 
Witte bladzijde 
Joh.1:12 “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij 
macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn naam 
geloven” 

➔ Omdat Jezus stierf en weer opstond, zijn je zonden vergeven. 
Je moet erkennen aan God dat je een zondaar bent, geloven 
dat Jezus stierf om voor je zonden te betalen en Hem 
aannemen als je Verlosser (de Enige Die jou kan bevrijden 
van zonde). Als je dit wilt, vertel God dat in je gebed. God 
belooft om je zonden te vergeven en je aan te nemen als Zijn 
kind. Op een dag zal je voor altijd met God leven in de 
Hemel. 

 
Groene bladzijde 
2 Petr.3:18 “Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere 
en Zaligmaker Jezus Christus.” 

➔ Als Jezus je Verlosser is, wil God dat je steeds meer op Hem 
gaat lijken en Hem steeds meer leert kennen. Dat kan door 
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bidden, lezen en gehoorzamen van de Bijbel, iedere dag; 
naar de kerk gaan en andere mensen te vertellen over Jezus. 

 
Je kunt de volgende schets als basis gebruiken om het aan de kinderen uit te leggen: 
 
Gouden bladzijde 
Als ik jou zou vragen wat voor kleur vind jij het mooiste dan zou je vast antwoorden: de gouden. En zo is het ook. De gouden bladzijde vertelt ons van 
een prachtig koninkrijk en van een land waar je altijd gelukkig bent, de hemel. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. God is heilig, dat betekent 
dat Hij goed en zonder zonde is. Als je aan goud denkt, denken we dus aan God en de hemel waar God woont en waar geen zonde is. 
 
Donkere bladzijde 
De donkere bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noem je zonde. Iedereen doet zonde jij en ik. De Bijbel zegt: "Er is 
niemand die goed doet, zelfs niet één." Weten jullie wat zonde precies is? Geef daarvan eens een voorbeeld? God zegt in de Bijbel: ‘Steel niet’, ‘lieg 
niet’ ‘eer uw vader en uw moeder’, etc. Wij vinden het heel moeilijk om dit niet te doen. Door die zonde kunnen wij niet in de hemel komen. Behalve... 
maar wacht daarvan vertelt ons de rode bladzijde.  
 
Rode bladzijde 
Door de zonde konden wij onszelf niet redden. Toen zond de Heere God Iemand naar de aarde om ons te redden en de straf voor onze zonden te 
dragen. Wie was dat? Juist, de Heere Jezus Christus. Hij is God de Zoon. De Heere Jezus stierf aan het kruis, daarom is deze bladzijde rood. Aan 
het kruis werd de Heere Jezus door de God de Vader gestraft – niet om Zijn eigen zonden (omdat Hij nooit gezondigd heeft), maar om onze zonden 
– zodat wij er niet voor gestraft hoeven te worden. Hij gaf Zijn kostbare bloed voor ons. In de Bijbel staat dat ‘toen wij nog zondaren waren, is [Christus] 
voor ons gestorven’ (Rom. 5:8). Maar Hij bleef niet dood. Na drie dagen stond Hij op uit de doden en Hij leeft nu voor altijd. Veertig dagen na Zijn 
opstanding ging Hij terug naar de hemel en vandaag is Hij de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. Ook Hij wil jouw Redder en Heere zijn. 
 
 
 
 
 
Witte bladzijde 
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Is dit geen mooie bladzijde? Wel heel anders dan die donkere bladzijde, he? De Heere Jezus is gekomen om voor jouw en mijn zonden te sterven en 
Hij wil jou redden zodat jij niet gestraft hoeft te worden voor je zonden en dat je veranderd kunt worden en een nieuw leven kunt beginnen. Weet je 
wel, heel diep in je hart, dat je gezondigd hebt? Wil je ook bij de Heere Jezus horen? De Bijbel zegt: ‘Al wie de naam van de Heere zal aanroepen, 
zal behouden worden (Rom. 10:13). 
Ik ga je een verhaaltje vertellen. Tim was op vakantie. Hij hield van het strand, hij hield van de zee en hij hield van zwemmen. Toen zijn vader zat te 
slapen op het strand, ging Tim even zwemmen. Maar hij ging te ver het water in. Het water werd dieper en dieper. Zijn voeten konden de bodem niet 
meer raken. Hij werd bang en merkte dat hij zou verdrinken. Wat denk je dat hij deed? Wat zou jij gedaan hebben? Hij riep heel hard om zijn vader: 
‘Papa, help!’ Zijn vader rende het water in en redde zijn zoon van de verdrinkingsdood. 
De Bijbel zegt dat je tot de Heere Jezus moet roepen en Hem om redding moet vragen. Wanneer jij Hem aanroept en Hem vraagt je te redden, dan 
zal Hij je redden; niet van verdrinking, maar van de zonde, zodat je niet gescheiden hoeft te worden van God. Als je vandaag de Heere Jezus in je 
hart aanroept en Hem vraagt je te redden, belooft de Bijbel dat Hij dat zal doen – onmiddellijk! 
Heb je wel eens op school geruild? Misschien geef jij jouw vriendje knikkers en geeft hij jou snoepjes. Als jij bij de Heere Jezus komt, geef jij Hem al 
jouw zonden, Hij neemt jouw zonden weg en Hij geeft jou Zijn ‘schone’ leven, zodat wanneer God naar jou kijkt Hij het schone leven van de Heere 
Jezus ziet en niet jouw zondige leven. Als je heel vies bent en je trekt je vuile kleren uit en een mooi wit t-shirt aan, dan zien wij, als wij naar jou kijken, 
alleen jouw witte t-shirt en niet jouw vuile kleren. Dat is waar de witte bladzijde ons aan doet denken. Wij hebben dan het schone leven van de Heere 
Jezus geruild voor ons zondige leven. 
 
Het is een goed moment om ook daadwerkelijk met de kinderen te bidden en Hem te vragen of God alle zonden vergeeft en Hij een nieuw leven 
begint met de kinderen of God danken als Hij dat al met kinderen gedaan heeft! 
 
Groene bladzijde 
De buitenkant van het woordeloos boekje is groen. Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras dat groeit, soms heel hoog. Zo mogen wij ook groeien 
in het geloof. Hoe kun je groeien? 
Je groeit door: 

➢ Uit de Bijbel te lezen en die te gehoorzamen 
➢ Regelmatig met God te praten/bidden 
➢ Door anderen te vertellen dat hij zijn vertrouwen op de Heere Jezus heeft gesteld 
➢ Zonde aan God te zeggen wanneer hij iets verkeerds heeft gedaan 
➢ Naar de kerk te gaan om daar uit de Bijbel te horen 

 
Zo groei je beetje bij beetje en word je net als een boom, die zijn wortels diep in de bodem bij het water heeft. Een sterk kind van God, die ook anderen 
van deze blijde boodschap vertelt. 
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Werkje zondag 

 
Tas versieren 

Voor ieder kind is een katoenen/stoffen tas waarin ze al hun werkjes kunnen verzamelen. 

Het idee is om vandaag de tas te versieren of in ieder geval hier een begin mee te maken.  

Dit kan met textielstiften. De kinderen zouden het thema erop kunnen schrijven met mooie,  

grote letters. Ze kunnen er  (een gedeelte van) de tekst die geleerd wordt op schrijven. 

Verder naar eigen invulling. Geef de kinderen hier lekker de ruimte om hun eigen fantasie te 

gebruiken. Het wordt ‘’hun gezinskamp tas’’….! 

• De Bijbeltekst komt uit psalm 91: 2,11,12 
 Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

 

Tip: het netjes bewaren van kleurplaten/werkbladen e.d. is lastig in zo’n tas. De kinderen 

zouden een boek mee kunnen nemen (als ze die bij zich hebben) en de spullen daartussen 

bewaren. Een andere mogelijkheid is om de bladen op te rollen en er een elastiekje/klein 

stukje plakband om te doen. Het nadeel hiervan is wel dat de werkbladen blijven ‘’rollen’’.  

 

 
Het is handig als alles werkjes al een keer gemaakt zijn zodat de kinderen een voorbeeld hebben 
en je goed weet hoe het moet.  
 

 
Nodig: 

1. Per kind linnen tas 
2. Textielstiften 
3. Schorten 
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Maandag: Daniël vertrouwt op God – de proef                 Daniël 1 

Inleiding op de Bijbeltekst en de vertelling (bron: IKEG)  

Als iemand jou drugs aan zou bieden, zou je dan de kracht hebben om "nee" te zeggen, zelfs 

als je ver van huis zou zijn en je zeker wist dat je ouders er nooit achter zouden komen? 

Denk je dat je erop kunt rekenen dat God je helpt? In ons Bijbelverhaal gaan we zien dat God 

werkelijk kracht geeft, als we die nodig hebben. 

 

Voorbereiding Bijbelvertelling  

 

 Doel Bijbelvertellingen 
• De kinderen horen hoe Daniël ook in het vreemde Babel besluit om God te blijven 

dienen. 

• Ze geloven dat Gods voorschriften voor jouw leven goed zijn; en dat Hij jou de kracht 

geeft om daaraan te gehoorzamen. 

• Ze proberen zich in Daniël in te leven en denken na of ze op hem lijken. 

 

Naslagwerk 

Bijbel:   Daniël 1 
Leren en leven: Deel 2 pag. 573 - 576 
 

Materialen 
• Strook met daarop de Bijbeltekst uit psalm 91: 2,11,12 

 Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

• Eventueel plaatmateriaal passend bij de vertelling  

• Blad met de volgende namen: 

Daniël = Mijn rechter is God / Beltsazar  

Hananja = De Heere is genadig geweest/Sadrach  

Misael = Wie is als God? / Mesach  

Azarja = De Heere heeft geholpen / Abed - Nego 
 

Introductie  
Lees met de kinderen Daniël 1 vers 1 - 6 door als inleiding op de volgende zes lessen over 

Daniël. 
Vers 1,2: Nebukadnezar verovert Jeruzalem. De Heere(!) levert Jojakim uit. Juda wordt om 

zijn zonden weggevoerd naar Babel. Nebukadnezar neemt heilige vaten weg uit de tempel 

en laat die naar de tempel van zijn afgod brengen. 

Vers 3,4: Nebukadnezar geeft opdracht aan Aspenaz om jongens (waarschijnlijk jaar of 

14,15) uit te zoeken uit het koninklijk geslacht. Ze moeten aan strenge eisen voldoen: uiterlijk 

knap, goed verstand enz. 

Vers 5,6: Ze krijgen het lekkerste eten en worden in drie jaar opgeleid als dienstknecht van 

de koning. 
 

Brugzin 
Ook Daniël, Hananja, Misael en Azarja worden uitgekozen ........  
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Vertelling (Bron:Hoor het Woord) 
• Moe, ontzettend moe voelt Daniël zich. Wat een lange reis hebben ze achter zich. 

Wat is Juda ver weg. Verdrietig denkt hij aan zijn familie en vrienden. Aan het huis 

waar hij woonde. De plaats waar hij leefde. Alles is voorbij. 

• Daniël kijkt om zich heen. Wat een rijkdom hier in het paleis. Zal het ooit wennen? 

Alles is zo anders. Hij heeft zelfs een andere naam gekregen. Beltsazar. Dat went in 

ieder geval nooit. Gelukkig zijn Hananja, Misael en Azarja ook bij hem. Ook zij hebben 

andere namen gekregen. Hij kan zich niet voorstellen dat hij ze ooit zo zal noemen. 

• Ze moeten zich klaarmaken voor de maaltijd. Daniël schrikt. Dit voedsel wordt 

geofferd aan afgoden en gezegend door heidense priesters. Maar als hij het weigert? 

Wat moet hij doen? Daniël besluit ook nu God te blijven dienen en naar Zijn wetten te 

leven. Ook al weet hij dat dat wel eens heel moeilijk kan gaan worden! Toch wil en kan 

hij niet anders. Begrijp je dat? 

• Hoe zullen de andere jongens reageren? Zullen ze hem uitlachen? Hij vertelt wat hij 

van plan is. 'Ik ga vragen of ik ander eten mag' 'Wij willen dat ook' zeggen de anderen. 

• Daniël vertelt alles aan de overste van de kamerlingen. Wat zal hij zeggen? Zal hij 

boos worden? De Heere zorgt ervoor dat de overste geduldig en vriendelijk is. 'Ik ben 

bang voor de koning' antwoordt de man eerlijk. 'Jullie zullen er na een tijdje minder 

gezond en dik uitzien als de andere jongens en als de koning dat zal zien dan ben ik 

schuldig' 'Geef ons tien dagen de tijd, geef ons alleen groente, vruchten, brood en 

water en kijk dan of het verschil maakt.' Hoe durven ze dat voorstel te doen? De vier 

vrienden vertrouwen op God! 

• De tien dagen zijn om. De jongens zien er beter en gezonder uit dan alle andere 

jongens! Ze hoeven al die jaren niet mee te eten met het eten van de koning. 

De jongens leren hard. Het is niet altijd makkelijk voor ze, ze moeten ook dingen leren 

die verkeerd zijn. (Magie, sterrenkunst) 

• Na drie jaar moeten ze bij de koning komen. Hij zal ze allerlei vragen stellen. Een heel 

spannend moment! Ze zijn erg zenuwachtig. Toch weten ze op bijna alle vragen wel 

een antwoord. De koning verbaast zich over hun wijsheid en inzicht. 

• De Heere zegent de vrienden. Ze krijgen een belangrijke plaats aan het hof. De Heere 

wil degene belonen die naar Zijn wetten leven. Dat is nog steeds zo! De God van 

Daniël is niet veranderd. Dien jij Hem ook trouw? 
 

Afsluiting 
Wat ben je in deze vertelling over Daniël te weten gekomen? Wat 

voor een soort jongen is hij? Wat kunnen we van hem leren? 

Lijkje op hem? 

 

Ontwikkeling van de gebeurtenissen. (Bron: IKEG) 

Het lijkt wel of deze vier jongens in moeilijkheden zitten. Als je kon horen wat ze zeiden, zou 

je misschien dit gehoord hebben: 

"Waar hebben we het aan te danken dat we hierin verzeild zijn geraakt? Wat zal er straks 

met ons gebeuren?" "Ik geloof niet dat we iets verkeerds deden," zei waarschijnlijk een 

ander. "We stonden net samen bij de stadspoort, toen deze soldaten ons kwamen 

oppakken." 

Misschien heeft een andere jongen toen wel gezegd: "De profeet Jeremia heeft gezegd, dat 

dit zou gebeuren. Hij zei dat er mensen uit Babel zouden komen, die heel wreed waren. Hij 

zei: "Ga niet uit op het veld en begeef u niet op de weg, want het zwaard van de vijand is er, 

schrik is rondom" (Jeremia 6:22- 25). 
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Waarschijnlijk keken de jongens uit hun ooghoeken naar de bewakers, toch bleven ze met 

elkaar praten. "Maar ik had nooit gedacht dat ons dit zou overkomen. Wij houden van God en 

wij dienen Hem. Ik weet dat veel mensen uit ons volk Hem niet dienen, maar ..." 

"Stil jullie!" De bewakers waren niet aardig. Ze hadden geleerd om wreed te zijn. Daarom 

werden de gevangenen niet vriendelijk behandeld. De jongens stopten wel met praten, maar 

niet met denken. 

Misaël, Chananja, Azarja en Daniël waren tieners van waarschijnlijk 15 of 16 jaar. Ze waren 

Hebreeërs, ook wel Joden genoemd. Ze waren in Juda geboren. Lang geleden had God de 

Hebreeën naar dat land gebracht. God had beloofd, dat zolang het volk Hem gehoorzaamde, 

zij in het land mochten wonen. 

Misaël, Chananja, Azarja en Daniël waren opgegroeid pas na de regering van de goede 

koning Josia. Ze waren familie van de koning. Hun families dienden God. Een aantal jaren 

geleden was de goede koning gestorven. Er waren een paar andere koningen geweest, 

slechte koningen. Het duurde niet lang of het grootste deel van het volk deed dezelfde 

slechte dingen als deze koningen. 

Het is niet moeilijk om mee te doen met verkeerde dingen. Misschien heeft iemand pas nog 

tegen jou gezegd: "Vooruit, doe het toch. Ze komen er toch niet achter. Je vader en moeder 

komen het nooit te weten." Heb je het toen ook gedaan? Ook al weten jouw ouders het niet, 

God weet het wel en Hij vindt het erg. Hij wil jou helpen het goede te doen. 

Het is niet moeilijk om verkeerd te doen; dat komt omdat we met een hart geboren zijn dat 

verkeerd wil doen. De Bijbel noemt dat zonde. In Gods Woord staat dat iedereen zijn eigen 

weg is gegaan (Jesaja 53:6). Weet je nog dat je je eigen zin wilde doordrijven, ook al wist je 

dat het fout was? (Verwacht geen antwoord, maar houd een korte pauze om hierover na te 

denken.) God is een heilig God. Dat betekent dat Hij volmaakt is. Hij kan geen zonde over 

het hoofd zien. Daarom stuurde Hij iemand, een profeet, naar Juda om het volk voor de 

gevolgen van hun zondige daden te waarschuwen. 

Jeremia was een profeet van God. Hij verkondigde Gods boodschap'. "Als u ophoudt met 

slecht te zijn en de Heere God gaat dienen, laat Ik u in dit land wonen. Maar," zei Jeremia". 

"als u zich niet afkeert van uw slechtheid, zult u gestraft worden." (naar Jeremia 7: 5- 7). 

God waarschuwt ook ons. Hij zegt: "Het loon (de straf) van de zonde is de dood" (Romeinen 

6:23) De Heere Jezus, Gods enige Zoon, nam die straf voor ons op Zich door aan een kruis 

te sterven. Als wij Jezus Christus niet als onze Heiland kennen, zullen we voor eeuwig van 

God gescheiden zijn. In de Bijbel staat: "Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en gij zult 

behouden worden" (Handelingen 16:31). God wil ons van onze zonden verlossen. Hij 

waarschuwt ons, omdat Hij van ons houdt. 

Jeremia had tegen de mensen gezegd: "De koning van Babel zal naar Juda komen. Hij zal 

jullie steden verwoesten en jullie als gevangenen naar zijn land voeren." 

Misaël, Chananja, Azarja en Daniël wisten heel waarschijnlijk wat Jeremia had gezegd. 

Misschien hebben ze wel gedacht: 'Dat zal ons niet overkomen. Wij dienen God.' 

Maar het overkwam hen wel! 
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Maken mensen die God liefhebben, wel eens nare dingen mee? Ken jij iemand, die van de 

Heere Jezus houdt en die iets ergs heeft meegemaakt? (Praat er even over) God belooft niet 

dat, als jij van Hem houdt, je nooit meer nare dingen op aarde zult beleven. Maar Hij belooft 

wel dat Hij bij jou zal zijn en je door de moeilijkheden heen zal helpen. Hij houdt van jou en 

dat verandert nooit. Hij is hier om jou te helpen. En God was ook bij deze vier vrienden. 

Na wekenlang honderden kilometers gelopen te hebben, kwamen Misaël, Chananja, Azarja 

en Daniël vlakbij de stad Babel. Zelfs voor ze er waren, konden ze zien dat het een prachtige 

stad was. De muren staken wel honderd meter hoog tegen de lucht af. Misschien fluisterden 

de jongens tegen elkaar: "Laten we nooit vergeten altijd aan God te denken en Hem te 

gehoorzamen." 

Hoe was het mogelijk Hem te vergeten? Zelfs hun namen herinnerden hen aan God. 

Toen deze jongens werden geboren, hadden hun ouders hun een 

naam gegeven met een bijzondere betekenis. 

Misaël betekent: Wie is als God? 

Chananja betekent: God is genadig. 

Azarja betekent: God is mijn helper. 

Daniël betekent: God is mijn rechter. 

Dus iedere keer als ze deze namen zeiden, konden ze aan God denken. 

Maar, vroegen ze zich af, wat zou er met hen gebeuren? Zouden ze in de gevangenis 

gestopt worden? Zouden ze met andere slaven aan het werk gezet worden? Zouden ze 

gescheiden worden en naar verschillende gedeelten van Babel gebracht worden en elkaar 

nooit weer terugzien? 

Ze konden niet weten dat de koning van Babel aan zijn officier dit bevel had gegeven. 

"Aspenaz, breng mij een paar van de jongemannen uit Juda. Ze moeten van koninklijke 

bloede zijn, er goed uitzien, gezond zijn en sterk, met een goede opleiding en intelligent. Het 

soort jongens dat aan het hof van de koning kan dienen." 

Als ze van dat bevel hadden geweten, zouden Daniël en zijn vrienden geweten hebben, dat 

ze goed behandeld zouden worden. 

Al gauw nadat ze aangekomen waren, moesten de jongens bij Aspenaz komen. "Jullie zullen 

het beste voedsel krijgen," zei hij tegen hen. "Hetzelfde eten dat de koning altijd voorgezet 

wordt. Jullie zullen drie jaar lang opgeleid worden in alle wetten en gewoonten van ons land. 

Dan zullen jullie klaar zijn om aan het hof van de koning te werken. We beginnen de 

opleiding met jullie een nieuwe naam te geven." 

Een nieuwe naam! Waarom een nieuwe naam? 

Aspenaz ging verder: "Daniël, jij zult voortaan Beltsazar heten, Chananja heet voortaan 

Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. Vergeet jullie oude namen. Gebruik alleen 

deze nieuwe." 

Toen begrepen ze waarom. Hun nieuwe namen hadden te maken met de afgoden van Babel! 

Nieuwe namen zouden ervoor zorgen dat ze de ware God van de Hebreeën zouden 

vergeten. De God van Juda. 

Zouden ze God vergeten? 
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Natuurlijk waren ze vast besloten dat ze, ondanks die nieuwe namen, God niet zouden 

vergeten. Ze zouden aan God blijven denken en Hem gehoorzamen. Hij was bij hen en zou 

hen helpen Hem niet te vergeten. 

Niet lang daarna werden ze naar de eetzaal geroepen voor hun maaltijd. Ze keken naar het 

eten en dachten aan Gods speciale voorschriften over wat de Hebreeërs wel en niet mogen 

eten en hoe het moet worden klaargemaakt. Dit eten was anders. Ze wisten dat een deel van 

het vlees waarschijnlijk aan de afgoden van Babel was geofferd, voordat het aan hen 

opgediend werd. Zij zouden God niet eren door dit vlees te eten. Het eerste gedeelte van de 

wijn was ook aan de afgoden geofferd. "Ik zal er met Aspenaz over spreken," zei Daniël 

zachtjes. 

Wat zal het Daniël veel moed gekost hebben om tegen deze belangrijke functionaris te 

zeggen dat hij en zijn vrienden dit eten moesten weigeren, omdat ze God wilden 

gehoorzamen. Daniël was maar één van de gevangenen uit Juda ... zeker niet een belangrijk 

iemand. Waarschijnlijk heeft Daniël zachtjes gebeden en God gaf hem moed. Hij "was 

krachtig in de Heere", toen hij tegen de officier van de koning sprak. 

God geeft Zijn kinderen kracht om Hem te gehoorzamen. 

Aspenaz mocht Daniël graag. Toch zei hij: "Ik ben bang voor de koning. Als jullie vieren niet 

eten wat de andere jongens eten, zullen jullie er misschien wel slecht uit gaan zien. 

Misschien word ik wel gedood, als de koning hoort dat ik mij niet aan zijn voorschriften over 

jullie eten gehouden heb." 

Nu was er een andere man, de kamerdienaar, die speciaal voor Daniël en zijn vrienden 

moest zorgen. 

Dus deed Daniël zijn verzoek aan hem. "Probeer het tien dagen met ons, alstublieft." 

Dit is de proef die Daniël de kamerdienaar vroeg met hem en zijn vrienden te doen. "Geef 

ons tien dagen lang alleen maar groenten en water. Vergelijk dan ons uiterlijk met degenen, 

die het eten van de koning krijgen. Beslist u dan wat het beste voor ons is." De kamerdienaar 

stemde hiermee in. 

Daniël en zijn vrienden waren bereid om "nee" te zeggen tegen voedsel, waarvan zij wisten 

dat het niet tot eer van God was. Zij waren "Krachtig in de HEERE en in de sterkte van Zijn 

macht." Als jij de Heere Jezus als jouw Verlosser kent kun jij ook krachtig in Hem zijn en 

"nee" zeggen tegen dingen die slecht voor jouw lichaam zijn. Als je God erom vraagt, zal Hij 

jou de kracht geven die je nodig hebt of 'nee' te zeggen. 

Kunnen jullie dingen bedenken, die je in je lichaam kunt brengen en waarmee je God 

ongehoorzaam bent? (Laat de kinderen zelf met de antwoorden komen: alcohol, drugs, 

tabak.) Waarom zijn deze dingen zo slecht? (Zij spelen de baas over ons, in plaats van dat 

de Heilige Geest de leiding heeft. Ze brengen ons er toe andere verkeerde dingen te doen. 

Ze kunnen zelfs ons lichaam schade aanbrengen, zodat we God niet kunnen dienen.) Wat 

vinden jullie ervan als jullie bier en andere soorten sterke drank op de TV-reclame zien? 

Weet je dat er meer jonge mensen sterven door auto en brommer ongelukken dan door iets 

anders, en dat het meestal door alcohol komt? Hoe wil jij later worden als jij groot bent? 

(Verwacht antwoord) Hoe kunnen drugs en alcohol jou ervan afhouden om daarvoor je best 

te doen? (Praat er met elkaar over) 
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God wil dat jij goed voor jouw lichaam zorgt. Te veel snoep en patat zijn ook niet goed voor 

je. Eet maar liever dingen die gezond voor je zijn, zoals fruit, groente en brood. Wil jij wel net 

zo goed voor je lichaam zorgen als Daniël en zijn vrienden? Vertrouw op God dat Hij je de 

kracht geeft om "nee" te zeggen tegen die dingen die schadelijk zijn voor jouw lichaam en 

waarmee je God niet kunt eren. 

Tien dagen was niet zo'n lange tijd voor Daniëls proef. Zouden hij en zijn vrienden er slechter 

uitzien dan de jongens die het voedsel van de koning aten? Zou God zo machtig zijn om hen 

er gezond uit te laten zien, ondanks het andere voedsel? 

Elke dag aten de vier jongens groenten in plaats van het vlees, dat aan de afgoden was 

geofferd. Zij dronken water in plaats van wijn. Misschien vonden ze het eten van de koning 

wel lekker ruiken. Maar zij kenden Gods wetten en wilden Hem gehoorzamen. Hij zou hen 

helpen het juiste te doen. Nog maar twee dagen, daarna nog één. Zouden ze door de proef 

heenkomen? 

Langzaam kwam de kamerdienaar de kamer binnen waar Daniël en zijn vrienden stonden te 

wachten. Nauwkeurig bekeek hij hun uiterlijk. 

En, wat zou hij zeggen? Dat ze toch weer het andere eten moesten nemen? Nee, hoor, ze 

zagen er zelfs beter uit, dan al die jongens die het speciale eten van de koning hadden 

gegeten! 

De proef was geslaagd. De kamerdienaar nam het vlees en de wijn weg dat voor deze vier 

jonge Hebreeërs bestemd was. Zij mochten datgene eten waarmee zij hun God eerden. Wat 

moet dat een geweldig moment geweest zijn. 

Vaak is het niet gemakkelijk om "nee" tegen slechte dingen te zeggen. Laten we onze tekst 

nog eens opzeggen: "Weest krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht". Jij hebt 

Gods sterkte daarvoor nodig. Hoe kun je deze sterkte.krijgen? 

Eerst moet je toegeven dat jij Hem nodig hebt. Jij hebt de Heere Jezus nodig als Verlosser 

van jouw zonden. Denk er goed aan dat jij niets anders kunt doen om van je zonden af te 

komen. Dan moet je geloven dat de Heere Jezus de straf voor jouw zonden op Zich heeft 

genomen door aan het kruis te sterven. Hij kan jou vergeven omdat Hij uit de doden is 

opgestaan. Hij is een Verlosser die leeft. 

Gods Woord waarschuwt ons ervoor dat ... het loon dat de zonde geeft de dood is 

(gescheiden van God) maar de genade, die God schenkt is het eeuwige leven (leven dat 

voor altijd blijft) in Jezus Christus onze Heere (Romeinen 6:23). Als jij het nog nooit eerder 

tegen God gezegd hebt, wil jij dan vandaag tegen Hem zeggen dat jij spijt hebt van de 

verkeerde dingen die jij hebt gedaan, en geloven dat de Heere Jezus jouw zonden gedragen 

heeft? Zeg maar tegen God dat jij Zijn gave van eeuwig leven wilt ontvangen. God zal jou je 

zonden vergeven en jou een nieuw leven geven dat voor altijd en altijd blijft! 

Als jij de Heere Jezus als de Verlosser van jouw zonden hebt aangenomen, geeft Hij jou een 

nieuw schoon leven. De Heere Jezus is bij jou en geeft jou Zijn kracht om "nee" te zeggen 

tegen verkeerde dingen. Vraag Hem om die kracht en geloof dat Hij jou die ook zal geven. 
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Werkje maandag : Daniël vertrouwt op God – de proef       Daniel 1   
 
Nodig: 

- stiften in de kleuren: roze, rood, geel, paars, donker -en licht groen, bruin, blauw  
- grijs potlood 
- per kind: woordzoeker, rebus/kleurplaat, invulpuzzel (zie bijlagen)  
 

Uitleg werkjes: 

Lekker puzzelen vandaag!  

De werkbladen spreken voor zich. De kinderen zouden kunnen kiezen welke ze willen 

maken en als er voldoende tijd is kunnen ze ook de andere nog maken. Vandaag is er dan 

misschien ook wel wat tijd om nog verder te gaan aan de tas.  

Ook is het bij eenvoudige werkjes als deze makkelijker om een praatje met de kinderen aan 

te gaan en ze zo te leren kennen.  

Hieronder de oplossingen van de verschillende puzzels: 

• Woordzoeker: na al de woorden doorgestreept te hebben, lees je op de 

overgebleven letters de volgende tekst: Stel uw dienaren toch tien dagen op de 

proef. Daniel 1 : 12a. 

• Rebus: zij traden in dienst van de koning Dan.1±19. 

• Invulpuzzel:  

Daniel -paleis -  Bijbel -  jeruzalem – koning- kamerheer – dagen – wijn 

-                               eten – azarja – misael – drinken 

 

Als ze op de juiste manier in de hokjes staan, lees je in het grijze vak de naam 

Nebukadnezar. 

 

• In de kleurplaat zie je aan de linkerkant een appel, druiven en een waterkan en 

aan de rechterkant een wijnglas en een bout vlees met een rood kruis er 

doorheen. 
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Dinsdag: De droom van Nebukadnezar                   Daniël 2 
 
Inleiding (Bron IKEG) 

Heb je wel eens gehoord van mensen, die voor ze een bepaalde beslissing nemen, eerst een 

horoscoop raadplegen? Ze moeten dan wel weten wat hun sterrenbeeld is. Met hun 

sterrenbeeld bedoelen ze de manier waarop de planeten aan de hemel stonden op de dag dat 

zij geboren werden. Ze denken dat ze iets alleen maar kunnen doen, als hun sterren "goed 

staan". Daarom lezen ze elke dag de horoscoop. Dat is een verhaaltje in de krant of in een 

tijdschrift waarin staat, wat je die dag niet moet doen: bijvoorbeeld iets kopen of in de auto 

stappen, en wat je juist wel moet doen, bijvoorbeeld een lot kopen of bij een oude vriend op 

bezoek gaan. 

Weet je nog iets anders wat mensen kunnen raadplegen om beslissingen te nemen? (Laat de 

kinderen er met elkaar over praten. Noem waarzeggers, psychologen, adviesbureaus, 

ouderlingen, dominees, boeken, ouders, de Bijbel.) Geven die allemaal hetzelfde advies? 

(nee) Hoe weet je nu welk advies juist is? 

In onze geschiedenis van vandaag moeten Daniël, Misaël, Azarja en Chananja naar een 

oplossing zoeken die ze niet kunnen weten. Laten we eens kijken hoe zij dat doen. 

 

Voorbereiding Bijbelvertelling  

 

Doel Bijbelvertellingen 
• De kinderen horen dat Daniël de droom van de koning uitlegt en God daarvan de eer 

geeft. 

• Als jij niet weet wat jij moet doen of zeggen, bid dan tot God, want Hij heeft alle 

wijsheid. 

• Ze worden opgeroepen om op God te vertrouwen en Hem te eren. 
 

Naslagwerk 

Bijbel:   Daniël 2 
Leren en leven: Deel 2 pag. 576 - 580 
 

Materialen 
• Strook met daarop de Bijbeltekst uit psalm 91: 2,11,12 

 Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

• Eventueel plaatmateriaal passend bij de vertelling 

• Blad met tekst: Geef God de eer! 
 

Introductie 
Laat een leerling de bordschets voorlezen. 

Waarvan moet de Heere de eer krijgen? Hoe 

doe je dat de Heere de eer geven? 

Wat is het tegenovergestelde van de Heere de eer van iets geven?  
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Brugzin 

In dit verhaal hoor je dat Daniël de Heere de eer geeft.  
 

Vertelling (Bron: Hoor het Woord) 

• 'Wat heb ik gedaan?' Vraagt Daniël verschrikt. 'Alle raadgevers van de koning moeten 

gedood worden, dat is een bevel van de koning' zegt de lijfwacht. En Daniël en zijn 

vrienden worden gevangen genomen. 

• Afschuwelijk. Het ging zo goed. Wat is er gebeurd? Is alles dan afgelopen? Ze zijn 

bang. 

• ‘Ik wil de hoofdman spreken' zegt Daniël. Dat mag. Hij komt bij Arjok. ' Waarom heeft 

de koning zo'n streng bevel uitgevaardigd? Wat is er aan de hand?' 

• De koning heeft een droom gedroomd waar hij erg van is geschrokken. Hij heeft heel 

veel wijzen bij zich geroepen en ze gevraagd wat hij gedroomd heeft en of ze die 

droom konden uitleggen. Maar niemand kon het vertellen. Ze wilden eerst zijn droom 

horen en dan pas de uitleg geven. Nu is de koning zo boos dat hij iedereen wil laten 

doden. 

• Daniël gaat naar de koning met de vraag hem wat tijd te geven. Dan zal hij de koning 

de droom en de uitleg vertellen. Daniël hoe durf je dat te zeggen? Ook nu vertrouwt 

Daniël op God. Hij gaat naar zijn vrienden en vertelt wat er is gebeurd. 'Smeek God 

dat Hij mij de droom en de uitleg bekend maakt!' 

• 's Nachts wordt hun gebed verhoord. De Heere laat Daniël de droom en de betekenis 

zien. Wat een opluchting en blijdschap! Wie op God vertrouwt wordt nooit 

teleurgesteld! 

• Daar staat Daniël voor de koning. De koning kan bijna niet geloven dat Daniël het kan. 

'Kunt u het echt?' 'God heeft het laten zien', zegt Daniël. 

• 'U heeft een heel groot beeld gezien, met een stralende glans. Het beeld bestond uit 

verschillende delen. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, de buik 

en dijen van koper, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem.' 

• De koning knikt. Zo was het precies. 'Toen kwam er een steen naar beneden rollen. 

Precies tegen de voeten van het beeld. De steen had zo'n kracht dat heel het beeld 

omver sloeg en verpletterd werd. Alles werd tot stof gemalen en de wind blies het 

weg. Van dat prachtige beeld bleef niets over. De steen die groeide en groeide en het 

werd een berg zo groot dat er voor niets anders meer plaats was. 

• De droom betekent het volgende: u bent een machtige koning. Dat heeft u niet van 

uzelf, dat heeft God gegeven. U bent dat gouden hoofd. Maar uw rijk blijft niet altijd 

bestaan. Er komt een einde aan. Dan komt er een ander rijk. Dat is minder machtig 

dan uw rijk. Dat zijn de borst en de armen van zilver. Ook dat rijk gaat voorbij, daarna 

komt er weer een rijk, weer minder machtig. Dat is het koper. Daarna komt het 

volgende rijk van ijzer, wel sterk en hard maar het houdt geen stand. Daarna komen 

er verschillende rijken. Uzer en leem. Ze zullen proberen een rijk te zijn maar het zal 

ze niet lukken. 

• En in die dagen zal God een heel ander koninkrijk doen komen. Een koninkrijk dat 

nooit vergaat. Dat is de steen die aan kwam rollen. Dat rijk komt van God en zal heel 

de aarde vervullen. 

» Ik heb deze dingen niet verzonnen. God maakt het u bekend. Het zal echt gebeuren.' 

Nebukadnezar is diep onder de indruk. Hij valt voor Daniël neer. Maar Daniël is niet 

trots op zichzelf. Hij geeft God de eer. 

• De Heere is het waard om geëerd te worden, ook door jou! Hij is de machtigste 

koning. Zijn koninkrijk zal altijd blijven bestaan! 
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Afsluiting 
Waarvan gaf Daniël God de eer? 
Vind je het moeilijk om van iets watje goed hebt gedaan de eer aan God te geven? 
Mag je niet trots zijn op jezelf? 
Wat kon je in deze vertelling van Daniël leren? 

 

 

Werkje dinsdag – de droom van Nebukadnezar (het grote beeld dat verplettert) 

 
Daniël 2 

Nodig: 

- per kind: tekening van het beeld op A3 formaat (zie bijlage) 
- gekleurd papier: dun papier in de kleuren goud, zilver en brons  
- grijs potlood 
- zand  
- evt. stiften/potloden  
 

Uitleg werkje: 

1. De bedoeling is het goud, zilver en brons papier in kleine stukjes te scheuren en op 

het hoofd, 

 borst/armen en buik/lendenen te plakken.  

2. Vervolgens de benen in te kleuren met grijs potlood en de voeten eerst in te kleuren 

met grijs potlood er wat lijm op te smeren en er wat zand over te strooien. 

3. Tot slot kan de rest van de tekening nog ingekleurd worden (de mensen op de 

voorgrond en de aankomende steen!) 
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Woensdag: De vurige oven              Daniël 3 

 

Inleiding (Bron: IKEG) 

Heb jij jouw ouders wel eens om iets gevraagd en dat hun antwoord "nee" was? Misschien zei 

je toen: "Maar iedereen mag het. Waarom ik niet?" Het is zo gemakkelijk om mee te doen met 

mensen die verkeerd doen. 

Kim was elf jaar en woonde in Noord-Korea. Kim hield van Gods Zoon, de Here Jezus, Die 

voor haar zonden was gestorven. Ze ging naar de kerk waar ze meer kon horen over Gods 

bedoeling met haar leven. Een plaat voorin de kerk herinnerde haar eraan, dat Jezus leeft. Hij 

woont in de hemel en ze wist dat Hij voor haar zorgde. Vaak dankte zij Hem voor Zijn liefde.  

Op een zondag toen zij in de kerk was, marcheerde plotseling een groep boze soldaten het 

gebouw binnen. "Wij komen om te zien wie er aan onze kant staat," schreeuwde de leider. Hij 

wees naar de tekening, die zoveel voor Kim betekende. "Gooi die tekening op de grond," 

commandeerde hij, "Om te laten zien dat u aan onze kant staat, trapt u en spuugt u erop!" 

Kim snakte naar adem. Zij wist dat ze niet zou doen wat deze soldaat vroeg. 

De soldaat zei weer: "Als u weigert dat te doen, ga dan tegen de muur staan en..." Hij zwaaide 

met zijn geweer. Kim wist dat dit voor iedereen, die niet gehoorzaamde, de dood betekende. 

Ze keek toe hoe de ene vriend na de andere van haar op de plaat van de Here Jezus ging 

staan en erop spuugde. Eindelijk bleef alleen Kim over. De soldaat keek haar strak aan. Ze 

liep naar de plaat toe. Ze keek de soldaat aan. 

"Als u wilt, kunt u mij doden," zei ze, "Ik zal Hem niet verloochenen." 

Kim durfde alleen te staan, ook al had iedereen gedaan wat de soldaten zeiden. Ze wist dat 

God haar in deze situatie zou helpen. 

Was het goed van haar, niet mee te doen met de anderen, ook als het haar dood zou 

betekenen? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_PMxjnUlYknbEM&tbnid=R-Zng3wPtXHoGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jufrolanda.yurls.net/nl/page/669100&ei=fSA7U4K-Acjt0gWbnYHoCw&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNGAw9SbSYrXoMmyzZdaB8cpegtCVw&ust=1396470213456
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(Neem de tijd om hierover te spreken. Benadruk dat de dood voor een christen het moment 

is, waarop we van de aarde naar de Here Jezus in de Hemel gaan.) 

Iets wordt niet goed als iedereen het doet. Iedereen kan fout zijn. Wij moeten er voor zorgen 

dat we doen wat de Here wil. 

 

Voorbereiding Bijbelvertelling  

 

 Doel Bijbelvertellingen 
 

• De kinderen horen hoe de drie vrienden weigeren hun God te verloochenen. 

• Ze denken na hoe mensen de kracht krijgen om dat te doen: God helpt hen die zich 

     aan Zijn geboden houden. 

•  Ze worden opgeroepen om alleen voor de Koning te knielen. 
 

 

Naslagwerk 

Bijbel:   Daniël 3 
Leren en leven: Deel 2 pag. 580 -583 
 

Materialen 
• Strook met daarop de Bijbeltekst uit psalm 91: 2,11,12 

 Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

• Eventueel plaatmateriaal passend bij de vertelling  

 

 

Introductie 
Lees het volgende artikel voor: 

TURKSE MOSLIMS SLAAN VOORGANGER BEWUSTELOOS Turkije - Op 8 januari is de 

Turkse voorganger Kamil Kiroglu (29) bewusteloos geslagen door vijf jongens. De jongens, 

die net deden of ze geïnteresseerd waren in het christelijke geloof waren na de dienst blijven 

hangen zodat ze de leider alleen troffen. Plotseling begonnen ze op hem in te slaan en te 

schoppen. Ook dreigden ze hem met een mes als hij Jezus niet zou verloochenen en moslim 

zou worden. 
'Maar elke keer dat ze me vroegen om Jezus te verloochenen zei ik: Jezus is Heer! Dan 

sloegen ze me nog harder.' Uiteindelijk lieten de aanvallers hun slachtoffer bewusteloos en 

bloedend achter. Later zegt Kamil: Ik prijs God!, niet omdat Hij mijn leven gespaard heeft, 

maar omdat Hij me hielp om Jezus niet te verloochenen in de schaduw van de dood' 
 

Laat de leerlingen reageren op dit artikel. 
 

Brugzin 
Vandaag hoor je dat ook Sadrach, Mesach en Abed-Nego weigeren om hun God te 
verloochenen.... 
 

Vertelling (Bron: Hoor het Woord) 

• Het is bijna zover. Het grote feest. Straks zullen allemaal belangrijke mensen van over 

heel de wereld zich in het dal Dura verzamelen. Dan zal iedereen het beeld 
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bewonderen dat Nebukadnezar heeft laten maken! Wat een prachtig beeld, 30 meter 

hoog, en helemaal van goud! Het schittert in de zon. 

• Daar komen de eerste mensen. Met hun deftigste kleren. Iedereen ziet er anders uit. 

Je kunt zien dat ze uit verschillende landen komen. Daar zijn Sadrach, Mesach en 

Abed -Nego. Mogen zij ook op het belangrijke feest van de koning komen? Wat een 

eer! 

• Daar is Nebukadnezar zelf. Iedereen staat voor het beeld. Dan klinkt de luide stem 

van de boodschapper: als u de muziek hoort moet u het beeld aanbidden. Wie dat 

niet doet wordt in de brandende oven geworpen. 

• Vol ontzag staart iedereen in de verte. Rook kringelt omhoog. Als je daar geworpen 

wordt! Daar kom je nooit meer levend uit! 

• De muziek begint. Prachtig, het is een heel orkest. Iedereen buigt zich neer. De 

koning geniet. Wat een dag! Wat een prachtig beeld. En hij kan gelijk laten zien hoe 

machtig hij is. 

• 'Koning, we hopen dat u een heel lang leven heeft' Er staan joodse mannen voor de 

koning. 'Iedereen moest toch buigen? Er zijn mannen die niet hebben geluisterd!' 

• De koning wordt woedend. Hoe durven ze? Laat ze gelijk komen!' Daar staan 

Sadrach, Mesach en Abed - Nego. Hoe durven ze dat te doen? Zijn ze niet bang? 'Is 

het waar dat jullie niet gebogen hebben? Ik zal de muziek nog een keer laten spelen, 

dan moetje echt buigen anders word je in de oven geworpen en wie zal je dan 

redden?' 'Onze God kan ons uit de vurige oven redden' zeggen de drie vrienden, 

'maar ook als Hij dat niet doet zullen we nog niet voor het beeld buigen.' 

• 'Maak de oven nog zeven keer zo heet' schreeuwt de koning woedend, 'bindt ze 

vast en gooi ze in de oven. Sterke mannen gooien de vrienden in de oven. Ze 

sterven zelf door de hitte. 

«   'We hebben toch drie mannen in de oven geworpen?' Vraagt de koning verschrikt', Tk 

zie er vier! En ze bewegen zich vrij in het vuur!'. 'Sadrach, Mesach en Abed-Nego, 

kom eruit' roept de koning bevend. Daar komen ze. Gezond. Er is zelfs geen haar 

verbrand. 

• 'Geëerd is de God van hen' zegt de Koning vol ontzag. "Hij heeft zijn engel gezonden 

om hen te redden. Iedereen die oneerbiedig spreekt over hun God wordt gedood. Hij 

is de machtigste God. 

• Zo loopt het feest heel anders af dan iedereen had gedacht. In plaats van het beeld 

wordt nu de enige echte God geëerd! 
 

Afsluiting 
Kamil, Sadrach, Mesach, Abed - Nego. Hoe kunnen zij zo moedig zijn om hun God niet te 

verloochenen? (Stel niet de vraag, zou jij in die situatie ook zo handelen? Dat is iets wat je 

nu niet kunt indenken. Benadruk dat je alleen door Gods kracht staande kunt blijven.) De 

belangrijke vraag is: is Jezus jouw koning? Kniel je net als de vrienden alleen voor Hem? 
 

Extra 
Praat met de leerlingen over de vervolgde christenen en denk ook aan hen in het gebed! 

 

Ontwikkeling van de gebeurtenissen. (Bron: IKEG) 

 
In onze eerste geschiedenis lieten Daniël en zijn vrienden ons zien, dat wij "nee" kunnen 
zeggen tegen dingen, die slecht zijn voor ons lichaam. In de geschiedenis van de vorige keer 
hoorden jullie hoe je "nee" kunt zeggen tegen dingen die slecht zijn voor je geest. Gods 
vijand, de satan, heeft een heleboel manieren om ons tegen God te laten zondigen. 
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Koning Nebukadnezar zocht antwoorden bij de tovenaars en astrologen, maar Daniël wist 
dat alleen God de juiste antwoorden heeft. Daniël bad en God antwoordde. God gaf hem 
wijsheid om de droom van Nebukadnezar over dat grote beeld uit te leggen. 
Koning Nebukadnezar was trots. En hij werd nog trotser toen Daniël hem had verteld: "U 
bent het gouden hoofd. U bent de koning van dat grote koninkrijk." 
Nebukadnezar wilde ervoor zorgen dat iedereen wist hoe groot hij was. Hij besloot dat op 
een speciale manier te doen, door een geweldig groot beeld te bouwen. 
 
De Bijbel noemt het een gouden beeld. Het was 27 meter hoog en 2,7 meter breed! Dat is zo 
hoog als een kerktoren of een flatgebouw van 10 verdiepingen of vijf huizen op elkaar. (Kies 
een van de vergelijkingen uit of kies een andere.) 
Wat is het toch leuk als anderen ons geweldig vinden! Misschien omdat je een doelpunt hebt 
gemaakt, of iets heel goed op de piano kunt spelen. (Kies een voorbeeld dat aanslaat bij uw 
clubkinderen.) Je wilt dat iedereen weet hoe goed jij bent en je bent boos als iemand dat niet 
weet. In Gods Woord staat dat je niet hoger van jezelf moet denken dan je bent (Romeinen 
12:3). Er is iets in jullie en in mij, waarom wij door anderen geprezen willen worden. We 
worden boos als we niet de eer krijgen, die wij denken te verdienen. Dat komt omdat er 
zonde in ons hart is (Jeremia 17:9). Iedereen heeft gezondigd. Wij willen allemaal dat 
anderen ons geweldig vinden. Nebukadnezar zou kwaad worden als hij niet om zijn 
grootheid geëerd werd. Hij stelde een dag vast voor de inwijding van het enorme gouden 
standbeeld en hij stuurde brieven naar alle belangrijke mensen uit zijn koninkrijk. In de Bijbel 
staat: 
"... de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de 
rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van 
het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht" (Daniël 3:3). 
Alle belangrijke mensen uit de regering werden uitgenodigd. Niemand durfde de uitnodiging 
van de koning af te slaan. Koning Nebukadnezars wil was wet. 
 
Tientallen ... misschien wel honderden mensen stonden bij het standbeeld. Zij waren 
verbaasd hoe groot en mooi dat beeld er litzag. Toen stond een heraut van de koning op en 
begon te lezen. Lees het voor uit de Bijbel, op de manier waarop de heraut het zou doen. 
Daniël 3:4, 5. Laat de onbekende namen van de hieronder jenoemde muziekinstrumenten 
weg.) 
Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen: zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, 
harp, doedelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en 
het gouden beeld aanbidden, dat koning Nebukadnezar heeft opgericht." 
Er komt een belangrijk woord in dat bevel voor, waar we extra naar moeten kijken. Weet je 
welk woord dat is? Aanbidden! 
Heel veel jaren, voordat dit gebeurde, had God in de tien geboden gezegd: Gij zult geen 
andere goden hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken ... Gij zult u voor die niet 
buigen, noch hen dienen (uit Exodus 20:3-5). 
Welk bevel was belangrijker? Dat van God of dat van Mebukadnezar? (van God) Gods liefde 
voor ons is zo groot dat Hij al onze aanbidding wil. Omdat Hij de hemel en de aarde en ons 
geschapen heeft, verdient Hij onze aanbidding! Hij wil ons voor Zichzelf hebben. God hield 
ook van Nebukadnezar en God wilde dat hij zou weten, dat Hij de enige ware God was. 
Maar luister! De heraut was nog niet klaar met lezen (lees Daniël 3:6 voor). Toen hij verder 
las, hoorden alle mensen, dat iedereen die ongehoorzaam durfde te zijn, meteen in de 
brandende oven gegooid zou worden! 
Was er iemand tussen al die mensen, die ongehoorzaam durfde te zijn aan dat machtige 
bevel van de koning? Was er iemand zoals Kim, of zouden zé allemaal de massa volgen? 
Seconden gingen voorbij, iedereen stond rechtop. Toen begon het orkest te spelen en het 
leek alsof de hele massa op de grond viel -niet alleen maar op hun knieën, maar met hun 
gezicht op de grond om te aanbidden. 
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Maar wacht! Drie mannen stonden nog steeds rechtop. Waren zij gek geworden? Hadden ze 
niet van de oven gehoord? Hadden zij niet gehoord wat de heraut van de koning had 
gezegd? 
Vlakbij de koning ontstond opschudding. De astrologen van de koning  waren uit hun 
knielende houding opgestaan om Nebukadnezar te spreken.. 
"O koning, leef in eeuwigheid. U hebt dit bevel gegeven, dat bij de eerste tonen van het 
orkest, iedereen zich in aanbidding moet laten neervallen voor het gouden beeld. En 
iedereen die niet in aanbidding neervalt, zou in de brandende oven gegooid worden. Er zijn 
enkele Joden, die u belangrijke posities in uw koninkrijk hebt gegeven, die u niet hebben 
gehoorzaamd. O koning, het zijn Sadrach, Mesach en Abednego. Zij hebben net gedaan 
alsof ze het niet gehoord hebben. Zij dienen uw goden niet en aanbidden ook het beeld niet, 
dat u hebt opgericht." 
Nebukadnezar was woedend en schreeuwde: "Breng ze bij mij!" 
 
Toen de mannen bij hem gebracht werden, vroeg de koning: "Is het waar, Sadrach, Mesach 
en Abednego, dat jullie mijn goden niet dienen en ook niet het gouden beeld aanbidden dat 
ik heb opgericht?" De koning dacht misschien dat ze zijn bevel niet begrepen hadden. Hij 
wilde ze nog een kans geven. 
"Nu, als jullie bereid zijn je in aanbidding neer te buigen als het orkest weer gaat spelen, dan 
is het goed. Maar zo niet, dan zullen jullie ogenblikkelijk in de gloeiend hete oven gegooid 
worden. En welke god kan jullie daaruit redden?" 
Het zag er voor Sadrach, Mesach en Abednego niet zo best uit. Maar ze dachten aan Gods 
Woord: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." Zij hielden van de enige 
en levende God en wilden Hem gehoorzamen. Luister naar hun prachtige antwoord (Lees 
Daniël 3:16-18). 
"Wij achten het niet nodig u hierop "enig antwoord te geven. Indien onze God, Die wij 
vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw 
macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet - het zij u bekend, o koning, dat wij uw 
goden niet vereren, en het gouden, beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden." 
Met andere woorden: Wij doen niet mee met degenen die verkeerd doen. Wij mogen alleen 
God aanbidden. 
Nebukadnezar was razend. Vol haat keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. "Stook de 
oven op," schreeuwde hij. "Stook haar zeven keer zo heet op." 
Toen de oven met een afschuwelijke hitte brandde, riep Nebukadnezar zijn beste soldaten. 
"Bind deze mannen vast," beval hij, "en gooi ze in die oven!" 
 
 
Met stevige touwen bonden de soldaten de handen van de mannen tegen hun lichamen. Zij 
bonden hun voeten tegen elkaar. Daar stonden ze voor de menigte. Helemaal gekleed, maar 
gebonden, zodat ze zich niet konden bewegen. Misschien hebben mensen uit die menigte 
gelachen en de gek met ze gestoken. De meesten zullen in ieder geval gedacht hebben, dat 
die mannen gek waren. 
De soldaten pakten hen op en liepen naar de brandende oven. Vlammen sloegen door de 
deur. Sterke armen gooiden Sadrach, Mesach en Abednego in de oven. Maar de vlammen 
grepen de soldaten en voor de ogen van de koning en de menigte kwamen deze soldaten 
om in de vlammen! Dat had Nebukadnezar niet bedoeld. Iedereen hield de adem in. De 
beste soldaten van de koning waren dood! 
 
CLIMAX 
Maar die dwarse Hebreeërs waren tenminste ook dood. De koning keek nog eens even naar 
de oven waar de mannen ingegooid waren. Maar wat was dat? Hij kon zijn ogen niet 
geloven. Vlug draaide hij zich om naar zijn raadsheren, die vlakbij hem stonden: "Hebben wij 
niet drie mannen in die oven gegooid?" vroeg hij. 
 
"Zeker, koning. Dat is zo," antwoordden ze hem. 
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"Maar kijk!-Ik zie vier mannen vrij in het vuur rondwandelen. Het lijkt wel of er niets met hen 
gebeurd is. De vierde lijkt op een godenzoon." 
 
Wie is die vierde persoon volgens jullie? Het was in ieder geval iemand die God uit de hemel 
gestuurd had. Wij geloven dat het een engel van God was. 
Voorzichtig liep Nebukadnezar naar de deur van de oven. Hij riep: "Sadrach, Mesach, 
Abednego, dienaren van de allerhoogste God, kom eruit en kom hier." 
En die drie jongemannen wandelden zo maar uit die vreselijke oven. 
 
De mensen dromden om hen heen. Waren ze echt niet verbrand? Toen ze goed keken, 
zagen ze dat alleen het touw verbrand was, waarmee ze waren vastgebonden. Hun haar 
was niet verbrand. Hun kleren waren niet geschroeid. Ze hadden geen brandlucht om zich 
heen. God had Zijn engel gestuurd en Hij had hen daar beschermd. 
God wil ook altijd bij ons zijn. Hij wil onze Verlosser, onze vriend, Onze koning en onze 
beschermer zijn. Maar God is heilig, volmaakt en wij zijn zondaren. Onze zonden scheiden 
ons van God. Daarom heeft God Zijn Zoon de Here Jezus vanuit de hemel gezonden om 
voor onze zonden aan het kruis te sterven. Na drie dagen stond Hij op uit de doden en is 
naar de hemel gegaan. Nu wil Hij ons vergeven, als wij spijt hebben van onze zonden en 
Hem die belijden, zodat wij voor altijd bij Hem kunnen horen. 
Jezus gaf Zijn eigen bloed voor jullie door aan een kruis te sterven. Mu wil Hij jullie Verlosser 
worden. Wil jij vandaag nog in Hem gaan geloven als jouw Verlosser? In de Bijbel staat: "Stel 
uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden" (Handelingen 16:31). 
Wil je dit doen? Dit kan nu, daar waar je zit of zelfs vanavond, wanneer je thuis bent. De 
Here Jezus wil dat je in Hem gaat geloven. 
Als jij in de Here Jezus als jouw Verlosser gelooft, dan staat er in Gods woord dat jij gered 
bent - jouw zonden zijn vergeven. En God geeft nog een belofte aan iedereen die gelooft dat 
de Here Jezus zijn Verlosser is: "Ik zal u geenszins begeven (= in de steek laten), Ik zal u 
geenszins verlaten" (Hebreeën 13:5). 
Koning Nebukadnezar wist dat God deze jonge mannen had beschermd. De koning zei: 
Gezegend zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die Zijn engel gestuurd heeft en 
Zijn knechten, die op Hem vertrouwden, heeft bevrijd. 
De koning wist dat God voor deze mannen had gezorgd, omdat zij geweigerd hadden geen 
andere god te aanbidden dan alleen de ware God. 
De koning zei: "Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder, tot welk volk, tot 
welke natie, of taal hij ook behore, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van 
Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouwen zal worden en dat zijn huis tot een 
puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere god is, die zo verlossen kan." 
A/ij weten nooit wat voor uitwerking het heeft als wij "nee" zeggen tegen het verkeerde. 
Misschien komen anderen wel tot geloof in de Here Jezus, omdat jij voor God uitkomt. 
Misschien heb jij wel de Here Jezus aanvaard als jouw Verlosser, naar je weet dat jij niet 
voor God uitkomt. Je hebt meegedaan met andere kinderen toen zij iets deden wat niet 
mocht. Misschien heb je wel eens een stickie gerookt, of heb je andere kinderen gepest. Wat 
je ook gedaan hebt, jij mag die zonde aan God belijden en Hij zal jou vergeven (1 Johannes 
1:9). Vraag dan of Hij jou wil helpen om Hem door jouw leven te eren. 
Als jij gelooft dat de Here Jezus de Verlosser van jouw zonden is, zal Hij altijd bij jou zijn en 
als je op Hem vertrouwt, zal Hij je kracht geven om "nee" te zeggen, als jouw vriendjes willen 
dat jij verkeerd doet. Als jij "nee" zegt, vind je misschien wel andere kinderen, die aan jouw 
kant gaan staan.. Maar zo niet, denk aan wat God heeft beloofd: 
Want Hij heeft gezegd: "Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten." Daarom 
kunnen wij met vertrouwen zeggen: "De Here is mijn helper...." 
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Werkje woensdag – De vurige oven  
 
Daniël 3 

Nodig: 

 - De tekeningen kopiëren op stevig wit papier.  
- Scharen  
- Lijm  
- Kleurpotloden  
- Perforator  
- Elastiekjes (2 per kind)  
 

Uitleg werkje: 

1. Elk kind ontvangt één werkblad en knipt het uit. De twee delen aan elkaar laten 
zitten!  
2. De witte delen op de tekening inkleuren  
3. De tekening dubbel vouwen en dichtlijmen  
4. Met een perforator, op de witte aanduidingen, een gaatje duwen  
5. Door elk gaatje een lus van een elastiekje duwen (van onder naar boven), het 
elastiekje onderaan vastnemen en door deze lus bovenaan steken. Zachtjes 
aantrekken. Het elastiekje zit nu vast.  
 
 
 
 
 
 
 
6. Beide duimen, links en rechts, door de elastiek steken en met de vingers het 
kaartje ronddraaien zodat de beide elastiekjes zich gaan opwinden en krullen.  
7. De prent los laten en de elastiekjes gespannen tussen de duimen houden = de 
elastiekjes gaan zich ontspannen en de tekening draait snel rond. Wat we nu te zien 
krijgen is eigenlijk optisch bedrog: de jongens + de engel, die niet in het vuur 
stonden, bevinden zich nu in de vuurvlammen.  
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Donderdag: Oordeel over Belsazar          Daniël 5 

 

Inleiding 

Verhaaltje1 (Bron: IKEG): 

Groep 6 had een repetitie ‘aardrijkskunde’. Rosanne wilde een tien halen. En daar zou ze voor zorgen 

ook. Ze had alle bladzijden die ze moest leren, op haar schoot gelegd. Ineens stond de meester naast 

haar. “Geef dat maar even aan mij wat jij daar op je schoot hebt liggen!”, zei hij streng. Ze moest het wel 

geven. De meester maakte een prop van haar repetitieblaadje en gooide die in de prullenbak. En het 

cijfer dat ze kreeg was een 1. 

“Het was je verdiende loon”, zei Jaco, toen ze samen naar huis fietsten. 
Rosannen vond het niet leuk dat Jaco dat zei, maar hij had wel gelijk. Het loon voor Rosanne’s spieken 
was een 1. De Bijbel spreekt ook over loon; dat ga ik jullie nu vertellen. 

 

Verhaaltje 2 (Bron IKEG) 

Denk jij wel eens: 'Ik weet dat er in de Bijbel staat, dat ik mijn ouders moet gehoorzamen, maar daar 
trek ik mij niets van aan! Ik wil doen waar ik zin in heb. Als jij zegt: "Ik trek mij niets aan, van wat God 
zegt, ik ga gewoon mijn eigen gang," is dat ongehoorzaamheid aan God. Als jij in de Here Jezus 
gelooft en God expres ongehoorzaam bent, zorgt Hij dat je last van je geweten krijgt. Misschien laat Hij 
wel moeilijke dingen toe in jouw leven, om jou te veranderen. Hij wil dat jij toegeeft dat je verkeerd 
gedaan hebt en Hem vraagt jou te helpen daarmee op te houden. God wil dat jij "ja" tegen zijn geboden 
zegt. 
Sommige mensen zijn ongehoorzaam aan God door te zeggen: "lk kan precies doen wat ik zelf wil. Als 
er een God is, nou laat Hij mij dan maar straffen." Zulke mensen tarten God. God tarten betekent tegen 
Hem opstaan. Van zo'n iemand horen we in onze geschiedenis van vandaag. Hij heette Koning 
Belsazar. 

 

Voorbereiding Bijbelvertelling  

 

 Doel Bijbelvertellingen 

• De kinderen horen dat Belsazar door de Heere werd gewogen maar te licht werd 
bevonden. 

• Ze worden opgeroepen om eens naar de weegschaal van hun eigen leven te kijken. 

• God wil dat wij Hem gehoorzamen. 

• Ze worden gewaarschuwd niet als Belsazar met God te spotten. 
 

Naslagwerk 
Bijbel:   Daniël 5 
Leren en leven: Deel 2 pag. 586 - 589  
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Materialen 
• Strook met daarop de Bijbeltekst uit psalm 91: 2,11,12 

 Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

• Eventueel plaatmateriaal passend bij de vertelling  
 

Introductie 
Laat een weegschaal zien. 'Dit is de weegschaal van ons leven. Aan de ene kant komen alle 

goede dingen die we doen en aan de andere kant de verkeerde dingen. 

Laat de kinderen zonden noemen en leg voor elke zonde een steen aan de ene kant van de 

weegschaal. 

Welke goede dingen wegen mee? (Laat de kinderen iets goeds wat ze bijv. doen op een 

briefje schrijven en aan de andere kant van de weegschaal leggen.) Welke kant weegt het 

zwaarst? Hoe kan dat veranderen? 

Laat de leerlingen zoveel mogelijk hierop en op elkaar reageren. Aan het eind wordt duidelijk 

dat er een manier is: vergeving vragen voor al je zonden. Doordat Jezus de straf heeft 

gedragen kan Hij de zonden wegnemen. (Haal de stenen uit het bakje.) Hoe ziet jouw 
weegschaal eruit? 
 

Brugzin 
In deze vertelling wordt er iemand door de Heere gewogen, luister maar welke kant bij hem 
het lichtst weegt .....  
 

 

Vertelling (Bron: Hoor het Woord) 

• Het is feest. De koninklijke zaal is prachtig versierd en er zijn wel 1000 gasten. 

Belsasar (opvolger van Nebukadnezar, niet zijn zoon) kijkt tevreden rond. Het eten en 

drinken smaakt hem goed. Zijn beker wordt elke keer opnieuw met wijn gevuld. Hij 

wordt overmoedig. 

• 'Haal de gouden en zilveren bekers die uit de tempel van de Israëlieten komen. Laten 

we daaruit drinken tot eer van onze goden.' Sommige mensen kijken bang. Het is 

eigenlijk verboden om heilige voorwerpen van andere volken zomaar te gebruiken. 

Niemand durft tegen de koning in te gaan. 

• Daar komen de knechten. Met in hun handen de zilveren en gouden bekers die uit de 

tempel in Jeruzalem geroofd waren. De wijn word ingeschonken en de koning, zijn 

bestuurders en zijn vrouwen drinken tot eer van hun goden. Ze denken dat hun goden 

van goud, zilver, steen of hout belangrijker zijn dan de God van Israël. (Leg onder het 

vertellen een zware steen in de weegschaal) 

• Opeens wordt het heel stil. Angstig stil. Iedereen staart naar de witte muur boven de 

koning. Ook de koning kijkt. Een hand! Op de muur verschijnt een hand. Wat eng. Die 

hand schrijft. Maar wat? Niemand begrijpt het. Het blijft heel stil. Niemand durft wat te 

zeggen. De koning probeert op te staan maar hij beeft zo dat het bijna niet lukt. Je 

kunt aan zijn gezicht zien dat hij verschrikkelijk bang is. 

• 'Breng alle wijzen hier! Wie kan lezen wat er op de muur staat en wat het betekend zal 

met purper worden bekleed, een gouden ketting om zijn hals krijgen, hij zal de derde 

heerser in mijn koninkrijk zijn. Niemand van de geleerde mannen kan het lezen of 

uitleggen. 

• De koning wordt hoe langer hoe banger. De vroegere koningin (Nebukadnezars 

vrouw) hoort wat er was gebeurd. Ze snelt naar de koning en zegt: 'Laat Daniël 

komen, hij is wijs en verstandig, hij kan dromen verklaren en raadsels oplossen.' 
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• Daar is Daniël. Hij kijkt naar de muur. Hij weet wat er staat. Dat geeft God. Het is iets 

vreselijks. Maar hij is niet bang. Hij vertrouwt op God. 

• 'Koning, Nebukadnezar had van God veel roem en macht gekregen. Iedereen beefde 

voor hem. Maar toen hij trots en hoogmoedig werd is hij van de troon gestoten. Hij 

werd als een dier. Net zo lang tot hij God de eer gaf. U, zijn opvolger heeft dit 

geweten. Toch heeft u u niet vernederd. U heeft met God gespot door uit Zijn bekers 

te drinken tot eer van u afgoden. Daarom heeft God deze boodschap gestuurd: 

'Mene, mene, (geteld) tekel (gewogen) ufarsin, (verdeeld). U bent gewogen en te licht 

bevonden. Uw rijk zal aan de Meden en Perzen gegeven worden.' 

      Die nacht vallen Darius en zijn soldaten Babel binnen door de rivier die door de stad 

stroomde, om te leiden en door de droge rivierbedding te lopen. Belsasar wordt 

gedood. 
 

Afsluiting 
Hoe zag de weegschaal van Belsasar eruit? Hoe kwam dat? Wat woog er voor de Heere zo 

zwaar? 

(Voor God weegt het heel zwaar als je met Hem spot ! Praat hierover met de kinderen) 
 

Ontwikkeling van de gebeurtenissen. (Bron: IKEG) 

Koning Nebukadnezar leefde niet meer. Belsazar, een familielid van koning Nebukadnezar - misschien 

zijn kleinzoon -, was nu koning. Koning Belsazar hield een groot feest, met wel duizend gasten! 

Kunnen jullie raden wat voor soort feest dat was? (Laat de kinderen raden.) Laten we eens kijken. Maar 

kon koning Belsazar eigenlijk wel feest vieren? Het was helemaal geen tijd om nu feest te gaan vieren. 

Er was iets aan de gang buiten de muren van Babyion. Allemaal vijandige soldaten hadden zich daar 

verzameld. Zij probeerden de stad in te nemen. Natuurlijk moet koning Belsazar dit geweten hebben, 

maar hij dacht misschien wel: het lukt de vijanden toch niet om binnen te komen. 

De muren van de stad waren hoog - zo hoog als een gebouw van acht verdiepingen. De muren waren 

sterk, ze bestonden zelfs uit dubbele muren. Ze waren zo breed als een autosnelweg. De bovenkant 

van de muren werd gebruikt als weg voor rijtuigen. Geen vijand kon door deze muren heen breken. De 

vijand zou toch nooit binnen kunnen komen. Het was niet nodig om de poorten te openen, want alles 

wat de koning en zijn volk nodig hadden was in de stad. Er was voor jaren eten ingeslagen. Midden 

door de stad liep een rivier, die zorgde voor genoeg drinkwater. "Er is geen reden om bang te zijn", 

dacht koning Belsazar. 

Maar op de beste bescherming vertrouwde Belsazar niet. Hij vertrouwde niet op God. In de Bijbel staat 

dat God een hulp is in tijden van nood (Psalm 46:2). Als jij gelooft dat de Here Jezus de Verlosser van 

jouw zonden is, mag je weten dat Hij bij jou is, als jij in moeilijkheden zit. Hij wil dat jij Hem om hulp 

vraagt. Belsazar wilde zulke hulp niet. Hij verwachtte dat de muren van de stad en zijn soldaten hem 

wel zouden beschermen! 

Belsazar wilde zijn machthebbers laten zien, dat hij zich geen zorgen maakte. Daarom gaf hij zo'n groot 

feest. Hij had de belangrijkste mensen van Babel uitgenodigd. Hoe veel? (Duizend). Daniël, Gods 

eigen profeet, was voor koning Nebukadnezar een belangrijk man geweest. Hij hoorde bij de wijze 

mannen, die de koning raad gaven. Maar Daniël was niet voor het feest uitgenodigd. Hij was voor de 

koning niet belangrijk. En de God van Daniël was voor koning Belsazar ook niet belangrijk. 

Het lekkerste eten werd op dat feest opgediend. Er was ook een heleboel wijn. Belsazar liet zijn gasten 

zien, hoeveel ze wel mochten drinken. Zij brachten een dronk uit op de goden van Babyion (Daniël 



 
 

30 

5:4). Misschien is het wel zo gegaan: Belsazar riep uit: "Laten we nu op Mardoek drinken." En iedereen 

dronk van de wijn. En dan riep hij de naam van een andere afgod. "Nu drinken we op Nebo!" Weer 

werd er gedronken. En toen gingen ze een toast op Bel uitbrengen. En zo ging het maar door tot de 

mensen dronken werden, ook Belsazar. 

Toen gaf hij zijn dienaren een bevel. "Haal de gouden en zilveren bekers op, die Nebukadnezar uit het 

huis van God uit Jeruzalem gehaald heeft." 

Het leek wel alsof Belsazar God uitdaagde. Het was alsof hij wilde zeggen: "Ik doe wat ik leuk vind en 

God kan mij daar . niet van afhouden." 

Als jij in de Here Jezus gelooft, zou je nooit naar zo'n feest kunnen gaan. Alles daar leek tegen de ware 

en levende God in te gaan. God wil dat je Hem gehoorzaamt en als je in God gelooft dan wil je dat ook 

doen. Onze tekst voor vandaag zegt ons, dat het loon van de zonde de dood is. 

Deze gouden en zilveren bekers waren gebruikt om God in zijn tempel te loven. Nu werden ze naar 

een zondige plaats gebracht. Luister naar Gods Woord. 

"Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huis Gods te Jeruzalem, was weggevoerd, 

en de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen, dronken daaruit; zij dronken 

wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen" (Daniël 5:3,4). 

Het was een woest feest. Niet alleen daagden zij het vijandelijk leger uit, zij daagden de ware God van 

de hemel uit. Doordat ze de gouden en zilveren bekers uit de tempel gebruikten om hun afgoden te 

prijzen, kwamen ze in opstand tegen de heilige God. Wat verschrikkelijk! 

Misschien denken jullie: 'Ik zou nooit zo in opstand tegen God komen als Belsazar.' Maar als wij onze 

eigen gang gaan in plaats van Gods geboden te gehoorzamen, zijn wij in opstand tegen Hem. In de 

Bijbel staat: "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren" (Johannes 14:15). God heeft op 

een heleboel manieren Zijn liefde voor ons laten zien - door Zijn Zoon te sturen om ons van de zonde te 

verlossen, - door de prachtige wereld, die Hij aan ons gegeven heeft om van te genieten, - door voor 

eten te zorgen en -door ons families te geven. Natuurlijk willen wij onze liefde voor God laten zien, door 

Hem te gehoorzamen! 

God had Zijn liefde voor Belsazar op een heleboel manieren laten zien. Maar Belsazar had zich van 

Zijn liefde afgekeerd en nu was het te laat. 

Plotseling, midden tussen de feestgangers, gebeurde er iets! Uit het niets verscheen een hand aan de 

muur. 

Die hand begon te schrijven! Woorden die niemand kon begrijpen. Belsazar begon te beven. Zijn 

gezicht werd lijkwit. Zijn knieën knikten tegen elkaar. Nog nooit in zijn leven was hij zo bang geweest! 

De hand verdween, maar het schrift bleef. 

"Roep mijn bezweerders, mijn waarzeggers en mijn astrologen. Haal ze meteen, zodat ze mij kunnen 

vertellen wat dit betekent," beval de bange koning. 

De zogenoemde wijze mannen kwamen. "Iedereen die dit aan mij kan uitleggen zal in purper gekleed 

gaan. Hij zal een gouden ketting om zijn hals krijgen en de derde zijn in mijn koninkrijk," beloofde 

Belsazar. 

Maar geen enkele wijze kon helpen. Ze hadden geen idee wat die woorden konden betekenen. De 

koning raakte nog meer van streek en alle gasten vroegen zich angstig af wat er aan de hand was. 
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Toen kwam er iemand anders de feestzaal binnen. Het was de koningin-moeder, dat wil zeggen de 

moeder of de grootmoeder van de koning; dat weten we niet precies. 

"O koning, leef in eeuwigheid!" begroette ze hem. "Wees niet verschrikt," zei ze, "er is een man in uw 

koninkrijk waarin de geest van de heilige goden woont. In de dagen van koning Nebukadnezar, werd 

de wijsheid van de goden in hem gevonden. De koning stelde hem als hoofd over al zijn bezweerders, 

astrologen, waarzeggers en tovenaars. Want hij kon dromen uitleggen en problemen oplossen, die 

niemand kon uitleggen en oplossen. Zijn naam is Daniël. Laat Daniël nu geroepen worden en hij zal het 

schrift aan u uitleggen." 

Al gauw kwam Daniël de feestzaal in. Het feest was nu voorbij. "Bent u Daniël, één van de ballingen uit 

Juda?" vroeg Belsazar. "Ik heb van u gehoord," zei hij, "dat u grote wijsheid gegeven is. We hebben 

zojuist deze wijze mannen hier naartoe gehaald, maar zij kunnen dit schrift niet uitleggen. Er is mij 

verteld dat u dat wel kunt. Als u in staat bent dit uit te leggen, zult u in purper gekleed gaan en een 

gouden ketting om uw hals krijgen en de derde van het koninkrijk zijn." 

"U kunt uw giften zelf houden. Geef uw cadeaus maar aan iemand anders," zei Daniël. "Maar ik zal het 

schrift lezen en u vertellen wat het betekent." Maar voordat Daniël het geschrift op de muur zou 

uitleggen, ging hij eerst iets anders vertellen. Daniël wilde dat Belsazar zou weten dat niemand 

straffeloos tegen God kan zondigen. 

"O koning," zëi hij, "de Allerhoogste God gaf aan Nebukadnezar grote kracht en macht ën luister. 

Vanwege zijn grootheid waren alle andere landen bang voor hem. Wie hij wilde doden, doodde hij, wie 

hij wilde laten leven, liet hij leven. Wie hij wilde verhogen, verhoogde hij, en wie hij wilde vernederen, 

vernederde hij. Omdat hij hierdoor heel erg trots geworden was, werd hij van zijn koninklijke troon gezet 

en werd hij als een dier en zijn glorie werd van hem afgenomen. Hij woonde bij de wilde ezels; hij at 

gras als het vee; hij woonde buiten bij de dieren, totdat hij erkende dat de Allerhoogste God heerser is 

over de hele aarde en dat Hij koningen aanstelt, die Hij wenst." 

Belsazar werd steeds zenuwachtiger, maar Daniël was nog niet klaar. 

'Ook al wist u dit allemaal, Belsazar, toch hebt u uzelf niet vernederd. U bent tegen de God van de 

hemel in opstand gekomen. U hebt Hem -uitgedaagd door de gouden en zilveren bekers uit Zijn huis 

naar dit feest te brengen. U en deze mensen hebben daaruit wijn zitten drinken en de afgoden van 

Babel geprezen - goden van zilver en goud en brons en ijzer en steen, die niet kunnen zien of horen of 

begrijpen. Maar de God Die u uw adem heeft gegeven, hebt u niet geëerd. Daarom heeft Hij deze 

hand gestuurd en deze boodschap voor u opgeschreven." 

Eindelijk wilde Daniël de betekenis van het schrift op de muur vertellen. Dit stond erop: 

M E N E  M E N E  T E K E L  U F A R S I N  

MENE betekend geteld. We zeggen weieens: "zijn dagen zijn geteld" en daarmee bedoelen we dan 

dat iemand gauw aan zijn einde zal komen. Daniël zei: "God heeft de dagen van uw koninkrijk geteld 

en er een punt achter gezet." 

TEKEL betekent gewogen. "U bent op dé weegschaal gewogen en te licht bevonden," legde Daniël uit. 

God was bezig Belsazar te vertellen, dat hij tekortgeschoten was in de eisen, die God aan hem gesteld 

had. Het verzet van de koning tegen God liet zien, dat hij niet gehaald had wat God van Hem eiste. Hij 

was te licht in Gods ogen. 
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Weten jullie dat God ook tegen jullie zegt, dat jullie tekortgeschoten zijn aan Zijn eisen? Je bent niet op 

die manier tegen God in opstand gekomen als Belsazar. Maar God is volmaakt goed. Zijn jullie 

volmaakt goed? Nee! Niemand van ons is zo goed als God. Dat staat nou precies in Gods Woord in 

Romeinen 3:23: "Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." 

Als jij tegen jouw moeder jokt, schiet je tekort. Dat is zonde. Als jij spiekt bij een proefwerk of vals speelt 

bij een spelletje, schiet je tekort. Als jij vervelend doet tegen jouw kleine broertje of zusje, schiet je tekort. 

Denk" eens aan andere dingen waarin je tekort bent geschoten aan Gods bevel; dingen die je gedaan 

of juist niet gedaan hebt. Ik kan mij een heleboel dingen voor de geest halen waarin ik tekort ben 

geschoten. Dat is zonde. We zijn allemaal geboren met een wil om te zondigen. En zonde scheidt ons 

van God. 

Belsazar was maar doorgegaan met zondigen. Daarom waren de laatste woorden van Daniël: "Het 

laatste woord UFARSIN betekent verdeeld. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen -

de vijanden van Babel - gegeven." 

CLIMAX 

Dit was het woord van God en het was voor Belsazar te laat om er nog iets aan te doen. Misschien 

was Daniël nog aan het spreken, toen de vijandige soldaten de stad al waren binnengekomen. 

De Bijbel legt niet uit, hoe de stad Babel werd veroverd. Maar we kunnen uit de geschiedenisboeken 

leren wat er gebeurd is. 

Een van de pronkstukken van de stad was de rivier, die er doorheen stroomde. Die rivier droeg niet 

alleen bij aan de schoonheid van Babel, maar het was ook de waterbron, voor het geval de stad 

afgesloten zou worden als er oorlog kwam. 

De soldaten van de vijanden groeven een kanaal naar de rivier toe en leidden het water in een meer, 

zodat er geen water de stad meer instroomde. Toen kon het vijandige leger onder de muren door, over 

het droge rivierbed, binnenkomen. Dat gebeurde diezelfde nacht nog. In de Bijbel staat, dat in dezelfde 

nacht Belsazar, de koning, gedood werd. Dit was Gods oordeel of straf voor Belsazar. 
 
 
 

EINDE 

Gods oordeel of straf voor onze zonden heeft de Here Jezus Christus op Zich genomen, toen Hij aan 

het kruis stierf. Gods Zoon was de Enige, die op deze aarde gewoond heeft, zonder dat hij ooit tekort 

geschoten heeft om God te eren. Hij is volmaakt. Alleen Hij kon de straf voor jou en mij op Zich nemen. 

Hij nam "het loon van de zonde", de dood, op Zich, toen Hij Zijn bloed gaf, zodat wij "Gods gave," 

eeuwig leven, kunnen krijgen (Romeinen 6:23). Jezus stond op uit de doden. Hij woont nu in de hemel 

en zal nooit meer sterven. 

Als jij je bekeert van de verkeerde dingen en de Here Jezus als jouw Verlosser aanneemt, vergeeft 

God jou je zonden. Hij is tevreden met de betaling van Jezus voor de zonde en ziet jou niet langer als 

iemand die tekortschiet. 

Heb jij al Gods gave van eeuwig leven, de Here Jezus, aangenomen, door te geloven dat Hij jouw 

zonden wil vergeven? Als jij weet dat jij gezondigd hebt en gelooft dat Jezus voor jou gestorven is, kun 

jij deze gave vandaag ontvangen. 



 
 

33 

De genade die God ons schenkt is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer." 

De Here Jezus zal altijd bij jou zijn en op een dag zul jij voor altijd bij Hem in de hemel wonen. 

Ais jij al in de Here Jezus als je Verlosser gelooft, wat heb je dan van het verhaal van Belsazar geleerd? 

Begrijp je nu hoe erg het is wat goddeloze mensen doen? Het is vreselijk om tegen God in te gaan. 

Als jij in je Bijbel leest, kun je alles leren over leven naar Gods wil. Als jij Zijn geboden leest, vraag dan 

of Hij jou wil helpen daar "ja" tegen te zeggen en ze te gehoorzamen. Wat zal Hij blij zijn, als jij voor 

Hem leeft. En wat zul je het zelf fijn vinden! 
 

 

Werkje donderdag – Oordeel over Bélsazar 

 
Daniël 5 

Nodig: 

- per kind: A3 wit vel 
- per kind: tekst ‘’Mené, mené, tekél upharsin (zie bijlage)  
- verf: natuurlijke kleuren voor de muur, met de 3 primaire kleuren (rood, geel, blauw) kunnen 
kinderen andere kleuren maken.  
Tip: spuit een beetje verf op een A4 van de verschillende kleuren, dat maakt het mengen 
makkelijk en zorgt ervoor dat er niet teveel verf wordt verspilt.  
- kwasten (dik!) evt. een aantal penselen  
- potjes water 
- doekjes om kwasten af te doen  
- scharen 
    

Uitleg werkje: 

De kinderen gaan de situatie van het Bijbelverhaal (de maaltijd met de tekst op de muur) 

schilderen op een groot vel. Belangrijk is dat ze niet te klein gaan werken, geef de kinderen 

daarom een grove kwast. Als ze details aan willen brengen kan dat later met een penseel.  

Laat de kinderen platen zien (kinderbijbels?!), zodat ze een idee krijgen.  

Zorg er in ieder geval voor dat er een ruim stuk ‘’muur’’ is waarop de tekst kan komen.  

Op de voorgrond kan dan een tafel te zien zijn met eten en drinken, schalen, borden enz. 

Eventueel de koning/koningin, maar dat is misschien wel moeilijk om te schilderen.  

 

Laat de kinderen het A3 vel in de breedte gebruiken. Laat ze als eerste een horizontale lijn 

trekken met potlood: boven de lijn is de muur eronder de grond waar de tafels komen te 

staan. Bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

Muur + tekst   
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Keuze: de tekst kan uitgeknipt en (later als de verf droog is) opgeplakt worden op de muur, 

maar als de kinderen de tekst liever met een penseel op hun verftekening schilderen is dat 

ook goed natuurlijk! Let er wel op dat de verf van de ondergrond zo goed als droog is.  

 

 

Besteed aandacht aan: hoe zag een muur eruit in de tijd van 

Daniel? (geen bakstenen net als bij ons!) Natuursteen?! 

Verschillende kleuren bruin/grijstinten door elkaar heen 

gebruiken kan ook al mooi zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag: Daniël in de leeuwenkuil                    Daniël 6 

 
Inleiding 
Verhaaltje (Bron: IKEG) 
De opa van Jaco en Rosanne was op bezoek. Hij vertelde over wat hij in de oorlog had 
meegemaakt. Jazo en Rosanne zaten ademloos te luisteren.  
“De nazi’s wilden de Joden vermoorden en het was streng verboden om die arme mensen te 
helpen. Maar ik wilde God meer gehoorzaam dan de mensen, vertelde opa. En opa vertelde 
hoe hij hielp om Joodse mannen, vrouwen en kinderen te verstoppen. Helaas, op een 
gegeven moment kwamen de nazi’s er achter. 
Op een ochtend stonden er nazi’s voor ons huis. Ze trapten de deur in, aslof wij misdadigers 
waren. opa vertelde dat er geen tijd meer was om zich goed te verstoppen en dat hij toen 
maar onder de tafel gekropen was. De vijand doorzocht het hele huis. Ik stond doodsangsten 
uit daar onder die tafel, want het was de slechtste schuilplaats die je kon bedenken. Ik bad, 
ik smeekte: Lieve Heere Jezus, red mij alstublieft! En toen moest ik denken aan wat we die 
morgen in de bijbel hadden gelezen. Ineens werd ik rustig. Wat er ook zou gebeuren, God 
zou mij blijven beschermen. De soldaten keken overal in het hele huis, behalve… 
“Onder de tafel”, zeiden Jaco en Rosanne tegelijk. 
“En zo heeft de Heere God mij bevrijd”, sloot opa zijn verhaal af. 
 
Ik ga nu uit de Bijbel vertellen wat we ook in onze Bijbeltekst geleerd hebben in psalm 91:  
 
Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
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Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 
 
 
Het is voor ons belangrijk om trouw te zijn aan God, in wat wij ook doen. 
De Bijbel vertelt ons over de geweldige dingen die gebeurden, omdat Daniël trouw was aan God. Er 
regeerde een nieuwe koning in Babel. In les 5 hoorden we over koning Belsazar en hoe zijn koninkrijk 
plotseling veroverd werd door de Meden en de Perzen. 

 

 

 

Voorbereiding Bijbelvertelling  

 

Doel Bijbelvertellingen 

 

• De kinderen horen dat het gebed voor Daniël zo belangrijk is dat hij zijn leven ervoor 

over heeft. 

• Ze worden aangemoedigd om net als Daniël een biddend leven te leiden. 

• Wees trouw aan God en gehoorzaam Zijn Woord boven alles. 

• De kinderen leren God meer te gehoorzamen dan de mensen. 
 

 

Naslagwerk 

Bijbel:   Daniël 6 

Leren en leven: Deel 2 pag. 589 - 592  

 

Materialen 
• Strook met daarop de Bijbeltekst uit psalm 91: 2,11,12 

 Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

• Eventueel plaatmateriaal passend bij de vertelling. 

• Op een blad/strook: Ik hou van mijn vader maar ik praat nooit tegen hem  
 

Introductie 
Laat de kinderen hierop reageren. Kan dit? 
Waarom niet? En als je wel elke dag goedemorgen, eet smakelijk en welterusten zegt? 
Heb je dan een goede relatie met hem? 

Zo is het ook met de Heere. Praat je wel echt met Hem? Of alleen: 'Heere zegen dit eten', en 
'Ik ga slapen ik ben moe?'. 
 

Brugzin 
Daniël zou zo niet kunnen leven. Hij praat elke dag met zijn Hemelse Vader en heeft 

daar alles voor over.:.... ....... 
 

 

Vertelling (Bron: Hoor het Woord) 

• 'Heb je het gehoord? Wat? Nou, van Daniël? De koning wil hem aan stellen over het 

hele rijk.' 'Waarom Daniël? Het is niet eerlijk!' Woedend kijken de mannen elkaar aan. 

Ze zijn vreselijk jaloers. 
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• 'Ja, dat spreken we af. Laten we de komende tijd heel goed opletten of hij iets 

verkeerd doet. Over een poosje komen we weer bij elkaar en dan bespreken we wat 

we hebben gevonden. Daarna gaan we het aan de koning vertellen. Ze grinniken. 

Dan is het snel afgelopen met die hoge functie.' 

• 'En heb jij wat gevonden?' 'Nee, ik niet, jij?' Teleurgesteld kijken de mannen naar 

elkaar. Heeft niemand Daniël op een fout kunnen betrappen? Nee, niemand. 

Daniël doet zijn werk heel goed. Hoe kunnen we hem dan pakken? 

• Tk heb een geweldig idee, luister!' De mannen luisteren. En knikken. Ze beginnen te 

lachen. Fantastisch. Het kan bijna niet mis gaan. Eindelijk zullen ze van Daniël af zijn. 

• Daar staan ze voor de koning. 'We hebben een heel mooi plan koning. Iedereen moet 

alleen u eren en niemand anders. Al uw dienaren zijn van mening dat er een verbod 

moet komen dat iedereen die binnen dertig dagen bid tot iemand anders dan u, in de 

leeuwenkuil moet worden geworpen. De koning voelt zich trots. Wat een goed plan. 

'Laat het een wet van Meden en Perzen zijn, koning zodat er niets meer kan 

veranderen.' 

• Buiten juichen ze. 'Het is gelukt' Als het gebod overal bekend is vallen ze het huis van 

Daniël binnen. Net wat ze dachten. Daniël bidt. 

• Terug naar de koning. 'Daniël houdt zich niet aan uw gebod!'De koning schrikt 

vreselijk. Hij geeft veel om Daniël. Nu doorziet hij het plan van de mannen. Kan hij 

Daniël nog redden? 'Vergeet niet dat het een wet van Meden en Perzen is', zeggen de 

mannen. 

• Daar wordt Daniël gehaald. 'Laat uw God die u zo trouw vereerd u redden' zegt de 

Koning. Dat gebeurt echt niet, denken de mannen. Nee, het is afgelopen met Daniël. 

Ze kijken hoe Daniël mee wordt genomen. Ze zien zelf hoe hij in de leeuwenkuil 

geworpen wordt. Woedende, brullende leeuwen wachten hem op. Hun plan is 

geslaagd. Tevreden gaan ze naar huis. 

• 's Morgens vroeg wordt er op de deur gebonsd. Knechten van de koning komen de 

mannen met hun gezin halen. Ze worden meegesleurd. Daniël leeft, horen ze. Zijn 

God heeft hem gespaard. De leeuwen hebben niets gedaan. Nu moeten jullie zelf de 

leeuwenkuil in. Dë koning wil jullie straffen voor het gemene plan. De mannen en hun 

gezinnen worden in de leeuwenkuil gegooid. Ze worden gelijk gedood. 

• De koning schreef aan alle mensen: (Lees vers 27,28 voor, of samen met de 

kinderen.) 
 

Afsluiting 
Praat na over deze vertelling, en over het feit dat Daniël niet zonder het gebed kan. Praat 
met de kinderen over het belang van een biddend leven. Je hebt nu veel vertellingen over 
Daniël gehoord. Wat heb je ervan geleerd? 
 

Ontwikkeling van de gebeurtenissen. (Bron: IKEG) 
 

Nadat Babel veroverd was, stelde Darius, de nieuwe koning, zijn eigen groep raadgevers aan. Hij koos 
120 stadhouders uit. 
In Nederland noem je zo iemand: commissaris van de koningin. Koning Darius stelde drie 
rijksbestuurders over deze 120 stadhouders aan. 
Daniël was één van de drie. 
De burgers van het koninkrijk betaalden belastingen en de stadhouders moesten erop toezien dat het 
geld geïnd werd en op een goede manier werd besteed. Dan brachten ze verslag uit aan de drie 
mannen, die over hen .gesteld waren en nagingen of alles wel goed gedaan werd. Deze mannen 
brachten weer verslag uit aan de koning. 
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Koning Darius merkte dat Daniël anders was dan de anderen. Daniël was wijs en je kon erop 
vertrouwen dat hij, wat hij deed, goed deed. Het was duidelijk te zien dat hij trouw was in wat hij ook 
deed. 
Ben jij te vertrouwen omdat jij alles zo goed mogelijk doet? Op school? Thuis? Ook als niemand het 
ziet? 
Toen Daniël jong was, had hij besloten om het goede te doen en zijn hele leven lang bleef hij trouw aan 
God. Koning Darius zag wat voor een goed man Daniël was en besloot hem over het hele koninkrijk 
aan te stellen. Daniël zou de tweede na de koning zijn. 
 
Toen de stadhouders en de anderen hierover hoorden, werden ze kwaad. "Wat denkt de koning wel, 
om die man Daniël over ons aan te stellen?" zeiden ze tegen elkaar. Daniël was een Jood, één van de 
gevangenen uit Juda. Welk recht had hij om een belangrijker plaats in te nemen dan zij? 
Woede, jaloezie. Vind je dit ook wel eens in jouw leven terug? Iemand anders wordt aanvoerder van 
het korfbalteam en jij had gedacht dat jij dat zou worden. Je weet zeker, dat je het veel beter zou 
kunnen. Jij bent kwaad en jaloers. Jouw broertje of zusje krijgt een groter toetje dan jij. Jij bent boos en 
jaloers. Woede en jaloezie zijn net zo goed zonden als jokken, haten, ongehoorzaam zijn en al het 
andere dat God verdriet doet. God zegt ons in Zijn Woord, dat Hij deze dingen haat (Ef eziërs 4:30,31). 
De stadhouders en de twee rijksgroten waren zo kwaad van jaloezie, dat ze een heel slecht plan 
bedachten. Ze hielden een geheime bijeenkomst. Misschien ging het er wel zo aan toe: 
"Hoe kunnen we van die Daniël afkomen?" 
"We kunnen hem in de gaten houden en proberen hem op een fout te betrappen." 
"Dat gaat niet. Hij is zo precies in wat hij doet. Het schijnt dat hij 
nooit een fout maakt." 
"Ergens moet hij toch wel fouten maken." 
Misschien wezen ze een paar aan die Daniël een tijd in de gaten moesten houden. 
Toen volgde een andere bespreking. 
"We kunnen niets vinden, wat hij fout doet. Niet bij zijn werk en niet bij andere dingen." 
"Wat doet hij, als hij niet voor de koning werkt?" 
"Ja, één ding dat hij doet is tot zijn God bidden. Drie keer per dag knielt hij neer voor zijn open raam en 
bidt." 
"Dat is het!" 
Na nog een paar geheime bijeenkomsten waren ze klaar met hun plan en een paar van hen gingen 
naar de koning. 
 
"Koning Darius, leef in eeuwigheid! Al de machthebbers en stadhouders zijn het met elkaar eens dat u 
een nieuwe wet moet maken. Dit is de wet: 30 dagen lang mag niemand iets aan iemand -God of 
mens - vragen, behalve aan u, o koning. Als iemand tot iemand anders bidt dan tot u, zal hij in de 
leeuwenkuil geworpen worden. Schrijf deze wet en zet er uw zegel onder, zodat hij niet veranderd kan 
worden. Iedereen weet dat een wet van Meden en Perzen niet veranderd kan worden." 

 
De koning heeft dat vast wel een leuk voorstel gevonden. Zo was hij net een god. Het zou voor hem 
niet moeilijk zijn zo'n wet te maken. Dus zonder verder nog vragen te stellen liet Darius de wet opstellen 
en zette hij er zijn zegel onder. 
Al gauw hoorde Daniël over de wet, die de koning had ondertekend. Hij wist ook dat een wet van 
Meden en Perzen niet veranderd kon worden. 
Begreep Daniël dat de koning in de val was gelopen met het maken van deze wet? Daniël moet 
geweten hebben van de haat, die de andere ambtenaren tegen hem koesterden. Wat moest hij doen? 
Wat voor dingen zou hij kunnen doen? Hij kon gedacht hebben: 'Ik hoef niet te bidden waar ze me 
kunnen zien. Ik kan me opsluiten in een klein kamertje. God kan mij altijd horen waar ik ook bid.' Hij had 
kunnen denken: 'Ik kan wel onderweg naar mijn werk bidden.' 
Wat zou hij doen? 
 
Een paar spionnen gingen letten op wat Daniël zou doen. De tijd voor gebed brak aan. Zou Daniël nu 
trouw zijn? 
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"Kijk eens. Hij bidt tot zijn God, net als altijd. Precies voor het open raam. Hij trekt zich van die wet niets 
aan. Wacht maar tot de koning het hoort!" 
In de Bijbel staat: "Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn 
huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog 
hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen" (Daniël 
6:11). 
Het was voor Daniël helemaal geen vraag tot wie hij zou bidden. Er staat duidelijk in Gods Woord: "Gij 
zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben" (Exodus 20:3). Daniël sprak niet alleen tot God 
in gebed, hij luisterde en gehoorzaamde als God tot hem sprak. 
Daniël was trouw, niet alleen op de manier waarop hij zijn werk deed, maar ook door de tijd te nemen 
om met God te spreken. Ben jij trouw om elke dag de tijd te nemen om met God te spreken? Vergeet jij 
ook niet met Hem te spreken als je bij een vriendje blijft slapen? Of als je tussen de middag op school je 
brood opeet? Neem jij de tijd om tot God te bidden en Hem te danken? (1Tessalonicenzen 5:17,18) 
Misschien denk je wel dat het moeilijk is daar te bidden. 
Denk je dat het gemakkelijk voor Daniël was om trouw te blijven bidden, terwijl hij wist wat die jaloerse 
mannen met hem van plan varen? 
De spionnen renden naar de koning. 
Hebt u geen wet gemaakt, o koning, waarin staat dat iedereen, die binnen dertig dagen een verzoek 
doet tot welke god of mens ook, behalve tot u, in de leeuwenkuil geworpen zal worden?" Dat is waar," 
antwoordde de koning. "Die is ondertekend en volgens ie wet van Meden en Perzen kan hij niet 
veranderd worden." A/at zal het voor deze mannen moeilijk geweest zijn om hun blijdschap te 
verbergen. Toen zeiden ze: "Nu, die Daniël, die gevangene uit Juda, trekt zich niets van u en van uw 
wet aan, o koning. Hij weigert tot u te bidden, maar hij bidt nog steeds, drie keer per dag, tot zijn God!" 
In een flits begreep de koning, dat hij in de val gelopen was. Dat zij een wet hadden laten maken 
waardoor zij van Daniël af konden komen. Wat zal hij zichzelf afgevraagd hebben: 'Waarom heb ik liet 
beter nagedacht? Waarom heb ik die wet ondertekend? Wat kan ik doen om Daniël te redden?' 
De hele dag probeerde hij iets te bedenken waardoor hij het leven van Daniël kon redden. De dag was 
bijna voorbij en nog had hij niets kunnen vinden om zijn vriend te redden. 
Toen de zon die avond was ondergegaan, hoorde koning Darius zijn mannen komen.  

Denk eraan, o koning, dit is een wet van Meden en Perzen, die niet veranderd kan worden." 
Wat had de koning graag gewld dat die wet veranderd kon worden. Aaar de liefde van de koning voor 
Daniël kon hem niet bevrijden. Dit probleem kon de koning niet aan. Zijn liefde voor Daniël kon de wet 
van Meden en Perzen niet buiten werking stellen. 
Wat is Gods liefde voor jullie en mij toch sterker! In Gods wet staat: "De ziel, die zondigt, die zal sterven" 
(Ezechiël 8:20). Dat betekent dat wij allemaal de dood verdienen - voor eeuwig van God gescheiden te 
zijn. Is onze zonde een te groot probleem voor God? Nee, Gods liefde is zo groot dat Hij Zijn enige 
Zoon gaf om voor onze zonden te betalen. De volmaakte God bedacht een manier waarop de straf van 
de wet betaald kon worden. De Here Jezus, die nooit iets verkeerd gedaan had, stierf voor jou en mij 
(Romeinen 5:8; Johannes 3:16). Omdat Hij Zijn leven aan het kruis gegeven heeft, begraven is en drie 
dagen later uit het graf is opgestaan, heeft de wet van de zonde en de dood geen macht meer over 
ons. Als jij gelooft, dat de Here Jezus voor jou gestorven is en dat Hij jou je zonden wil vergeven, dan 
zal Hij jouw zonden vergeven! 
Maar koning Darius kon niets meer voor Daniël doen. Er zat niets anders op dan de wet te houden. 
Wat zal de koning verdrietig zijn geweest, toen hij bevel gaf Daniël te halen. 
Daniël werd naar de leeuwenkuil gebracht. De koning was helemaal van z'n stuk. 
"Daniël," zei de koning zachtjes: "moge uw God, die u zo trouw blijft dienen, u bevrijden." 
Misschien dacht Daniël eraan hoe zijn drie vrienden uit de vurige oven bevrijd waren. Zou God hem 
bevrijden van de leeuwen? Hij wist het niet, maar wat er ook gebeurde, Daniël kon op God vertrouwen. 

 
Daniël werd bij de leeuwen gegooid! Er werd een steen over de opening geplaatst. De steen werd met 
het zegel van de koning verzegeld. Er was geen ontsnapping mogelijk! 
De koning ging naar huis, maar hij weigerde die avond te eten. Muzikanten, die hem dikwijls kwamen 
vermaken, hoefden niet te komen. De hele nacht lag hij te draaien en te woelen en kon hij niet slapen. 
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Was Daniël dood of leefde hij? De koning kon niet begrijpen hoe zijn vriend nog in leven kon zijn.. 
Toch? - misschien. 
Toen de morgen aanbrak, was de koning bij de kuil. Met bange stem riep hij: "Daniël! O, Daniël, dienaar 
van de levende God! Heeft uw God, die u zo trouw dient, u van de leeuwen kunnen redden?" 
Maar denken jullie dat God ondertussen Daniël vergeten was? Nee! God stuurde een engel om Daniël 
van die hongerige leeuwen te bevrijden. 

 
CLIMAX 
"O koning, leef in eeuwigheid!" Het was de stem van Daniël, die uit de leeuwenkuil klonk! De koning 
luisterde zo goed als hij kon, toen Daniël naar hem riep: "Mijn God heeft Zijn engel gestuurd om de 
muilen van de leeuwen gesloten te houden, zodat ze mij geen kwaad gedaan hebben. God wist dat ik 
niets tegen Hem of tegen u gedaan heb; daarom redde Hij mij van de leeuwen." 
Blij gaf de koning bevel om Daniël uit de kuil te bevrijden. 
Hij had nog geen schrammetje opgelopen! Daniël had op zijn God vertrouwd en God had hem bevrijd. 
Nu zei de koning: "Ik ga een decreet uitvaardigen (wet maken), dat in elk gedeelte van mijn koninkrijk 
de mensen eerbied moeten hebben voor de God van Daniël. Hij is de levende God. Zijn koningschap 
heeft geen einde. Hij doet wonderen. Hij bevrijdde Daniël uit de macht van de leeuwen." 
Ook liet de koning de mannen die zo tegen Daniël samenzweerden in de leeuwenkuil gegooid. Wat 
denken jullie dat er is gebeurd? Ja, God bewaarde die samenzweerders niet; ze werden door de 
leeuwen gedood. De Bijbel waarschuwt; er staat: "Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in." 
Wat is Daniël een voorbeeld voor ons, die in de Here Jezus geloven als hun Verlosser. Daniël was 
trouw aan God in alles wat hij deed. Hoe komen jullie te weten, hoe jullie kunnen leven naar Gods wil? 
(Door in de Bijbel te lezen, waarin staat wat Hij van jou wil.) Denk aan Psalm 1:2:  Maar aan des Heren 
wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht". Waarom moeten wij teksten uit 
Gods Woord uit ons hoofd leren? Er is een heel belangrijke reden: als je ze nodig hebt, heb je ze bij je. 
Deze verzen helpen jou om te doen wat juist is, net zoals bij Daniël. 
Maar je kunt nooit trouw zijn aan God als jij het probleem van de zonde in jouw leven niet aan Hem 
overgeeft. Misschien heb jij nog nooit jouw zonden aan Hem beleden, dat is: toegeven en erkennen. 
Misschien heb je nog nooit geloofd in de Zoon van God, de Here Jezus, de Enige die jou kan vergeven. 
Hij is voor jouw zonden gestorven en weer opgestaan, zodat jij van jouw zonden verlost kunt worden. In 
Gods Woord staat: "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden" (Handelingen 
16:31). Wil jij vandaag nog jouw vertrouwen op Hem stellen? 

 
 

 
 
 

Werkje vrijdag – Daniël in de leeuwenkuil                                  daniël 6           

 
Nodig: 

- per kind: werkblad (zie bijlage) 

- Voor de afwisseling is pastelkrijt leuk om te gebruiken. Kleurpotloden/stiften kan ook.  

(pastelkrijt is veel ‘’zachter’’ dan vetkrijt, pastelkrijt kun je ‘’uitwrijven’’, hierdoor kun je ook 

leuk kleuren mengen).  

- scharen 

- lijm 

Uitleg werkje: 
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1. Kleur de plaatjes in.  
2. Knip vervolgens de achtergrond met de twee leeuwen erop uit, knip buitenom. Knip ook 

het model met de twee leeuwen op het tweede vel uit en knip Daniël uit.  
3. Vouw de achtergrond in het midden op de vouwlijn en vouw de delen naar je toe zodat 

het geheel in een punt/hoek kan staan. Vouw het andere model met de leeuwen ook in 
het midden, maar nu vouw je de delen van je af en vouw de plakstrookjes om naar 
achteren en plak ze op de halve cirkeltjes die op de achtergrond staan bij de voorpoten 
van de leeuwen.  

4. Doe wat lijm op de achterkant van Daniëls handen en plak Daniël met de handen tegen 
de achtergrond. Ik heb Daniël in het midden van zijn lichaam iets gevouwen zodat hij wat 
rond komt te staan en vervolgens hem voor de achtergrond langs geplakt. Nu staat 
Daniël tussen de leeuwen. (Zie foto).  
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Bijlage 1 maandag  
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Bijlage 2: maandag 

daniel    koning 
babel    tien 
huis    op 
abednego   wijn (2x) 
hananja   dat 
drie    drinken 
sadrach   kamerheer 
eten    hart 
dienaren   mesach 
gerechten   azarja 
uw    vier 
water    beltsazar 
proef    misael 
 

Oplossing:________________________________________________ 

Bijlage 3 maandag 

a s w ij n t h a n a n j a r e 

b z l b e l t s a z a r e u w 

e u a w d n n d a d i e e ij m 

d v n r e a r e r d h e n e I 

n n i i j i o p t r r e s s s 

e e t e n a t d e h r a o i a 

g c h k r t a m i a c  c u e 

o e e e e n a n n h d e a h l 

g n t e i k n e o p h a r t d 

b a b e l e i p r o e f p e r 

w o l e n d a t f k o n i n g 
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 D          

           

           

           

     N      

           

           

           

           

           

     L      

           

 

Vul onderstaande woorden in de juiste vakjes en lees op de grijze vakjes 

de naam van een belangrijk man. 

drinken   koning 
wijn    Daniël 
Azarja    kamerheer 
dagen    Jeruzalem 
paleis    Bijbel 
eten    Misaël 
 

Bijlage dinsdag (op A3) 
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Bijlage woensdag  
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Bijlage donderdag 
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Bijlage 1 vrijdag  
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Bijlage 2 vrijdag  
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Hoofdstuk 5: Bijbelteksten 
 

 
Deze week leren de kinderen Psalm 91: 2,11 (en 12) uit het hoofd. 
 
(2) Ik zeg tegen de Heere: “Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik 
vertrouw!” 
(11) Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 
(12) Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 
 
Deze teksten zijn gekozen, omdat het thema vertrouwen hierin naar voren komt. 
De woorden Toevlucht en Burcht zijn  toepasselijk als we er aan denken hoe God Daniël 
en zijn vrienden steeds beschermde voor gevaren. 
De vertelling van ‘de vrienden in de oven’ en ‘Daniël in de leeuwenkuil’ laten de bescherming 
van de engelen duidelijk zien. 
 
Kies elke dag een vast moment uit waarop je tekst uitlegt en oefent. 
Leer de tekst in gedeelten aan . 
Als vers 12 teveel wordt om erbij aan te leren, beperk je je tot de eerste 2 teksten. 
Hang de tekst iedere dag op. Een voorbeeld: kopieer deze met grote letters en plak deze op 
een strook. Ook al leer je misschien alleen vers 2 en 11 aan, laat de tekst wel in zijn geheel 
zien en bespreek deze ook in zijn geheel. 
 
Misschien is het leuk om de kinderen een kaartje te beloven als ze de tekst aan het eind van 
de week op kunnen zeggen. 
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Hoofdstuk 6: Liederenlijst 
 
Van de liederen kun je één lied uitkiezen die je meerdere keren oefent. Dit ‘themalied’ kan evt. op 
de laatste avond gezongen worden. 
Je kunt  een keuze maken uit de volgende liederen/psalmen. Misschien heb je zelf nog andere 
ideeën. 
 
Specifieke liederen bij het thema: 
 

• Daniël bidt elke dag (uit bundel PABO (??) T.J. van Driel 

• De koning der Perzen schreef een gebod (Hanna Lam) 

• Bidt zonder ophouden 

• ‘k Stel mijn vertrouwen  

• Als je bidt, zal Hij je geven  

• Elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer’ 
(Tekst & muziek: E&R Zuiderveld) 

• Och, of wij uw geboon volbrachten 

Tien geboden des Heeren: vers 9 

• Zalig hij die in het leven: psalm 146:3 

 

Algemene liederen: 
 
- Jezus, open mijn oren  

- Lees je Bijbel, bid elke dag  

- Onze Vader, Die in de hemelen is  

- Dank U voor deze nieuwe morgen  

- Dank U voor de nieuwe dag  

- Uw Woord is een lamp voor mijn voet  

- Abba Vader, U alleen  

- Wees ook jij een discipel  

- Wie op de Heer vertrouwen  

- Zingt de Heere een nieuw lied  

- Laat ons met elkander  

- Looft de Heere alle gij volken 

- ‘k Heb Jezus nodig  

- Jezus is de goede Herder 

- Jezus roept alle kleine kinderen 

- Laat de kind’ren tot Mij komen  

- Alzo lief had God de wereld  

- Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen  

-Neem mijn leven laat het Heer’ 
-Heer’ ik kom tot U 
- Zoek eerst het Koninkrijk van God 

 
Psalm 6:2,9  -  Psalm 8:1,4,9  -  Psalm 9:1  -   Psalm 21:4,5  -   Psalm 25:2,6  -  Psalm 27:7 
Psalm 33:11  -  Psalm 42: 1,3,5  -  Psalm 43: 3,4  -  Psalm 65:1 -  Psalm 67:1 -  Psalm 68:10 
Psalm 75:1  -  Psalm 86:5,6  -  Psalm 96:9  -  Psalm 98:4  -  Psalm 99:1,2  -  Psalm 100:1,2,3,4  -  
Psalm 105:5 
Psalm 116:1,7,10,11  -  Psalm 121:1,4  -  Psalm 136:1  -  Psalm 133:3  -  Psalm 134:3  -  Psalm 
139:14  -  Psalm 143:10  -  Psalm 146:3  -  Psalm 148:1  -  Het gebed des Heeren:4,9  -  
Avondzang: 4 
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Hoofdstuk 7: Kopieerbladen werkjes 

Zie de bijlagen achter het werkje van vrijdag. 
 
Belangrijk: alle werkjes op A4 uitprinten!  

Hoofdstuk 8: Materialenlijst 

 

UITGEBREIDE MATERIALENLIJST 

Deze materialen worden verzorgd/liggen in kratten klaar op het kamp: 

- Woordenloos boekje! 
- per kind: katoenen tas (zorgt Claudia de Jongh voor) 
- textielstiften (werkje zondag) 
- scharen 
- lijm 
-plakbandrolletje 
- stiften in de kleuren: roze, rood, geel, paars, donker -en licht groen, bruin, blauw 
- grijs potlood 
- kleurpotloden  
- per kind:  gekleurd papier: dun papier in de kleuren goud, zilver en brons 
- Elastiekjes (2 per kind)  
- per kind: A3 wit vel  
- verf: natuurlijke kleuren voor de muur, met de 3 primaire kleuren (rood, geel, blauw) kunnen 
kinderen andere kleuren maken.  
- kwasten (dik!) evt. een aantal penselen 
- Voor de afwisseling is pastelkrijt leuk om te gebruiken. Kleurpotloden/stiften kan ook. 
(pastelkrijt is veel ‘’zachter’’ dan vetkrijt, pastelkrijt kun je ‘’uitwrijven’’, hierdoor kun je ook 
leuk kleuren mengen).  
  
 
 
Voor deze materialen moet je als medewerker zelf zorgen.  
(Het overige materiaal wordt aangeleverd!): 

-Schorten (Vraag de kinderen zelf een schort/oud overhemd van thuis mee te nemen/kun je 
in de uitnodiging vragen, die je vooraf toestuurt) 
- per kind: woordzoeker, rebus/kleurplaat, invulpuzzel (zie bijlagen) 
- tekening van het beeld op A3 formaat (zie bijlage) 
- per kind: werkblad (zie bijlage) 
- De tekeningen kopiëren op stevig wit papier.  
- zand  
- perforator  
- per kind: tekst ‘’Mené, mené, tekél upharsin (zie bijlage)  
- potjes water 
- doekjes om kwasten af te doen  
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Hoofdstuk 9: draaiboek kinderwerk 
 
1. Centraal pakket 
Het kinderwerk vindt plaats tussen 9.00 en 11.00 uur en bestaat uit: zingen, vertellen, werkjes, 
teksten leren, een vervolgverhaal en spel. Centraal wordt jaarlijks een kinderwerkpakket 
samengesteld voor alle gezinskampen. Dat bevat het thema, de Bijbelvertellingen (inclusief 
achtergrondinfo), werkjes en teksten. In de liedkeuze is de leiding vrij. Je kunt de kampbundels 
gebruiken, maar ook algemeen gangbare geestelijke of Bijbelse liederen. Bij twijfel over een 
lied even overleggen met je begeleider. 
Voor het vervolgverhaal maakt iedere groep een eigen keuze. Je kunt dit aspect ook 
vervangen door elke dag een leuk spel. 
Voor alle werkjes, drukwerk, (gekleurd) papier en gebruiksmaterialen (scharen, lijm, etc.) wordt 
door de kampleiding gezorgd. De clubleiding verzorgt: liederenvellen of –boeken, ideeën voor 
spel. 
 
2. Taken verdelen 
Het kinderwerk is erbij gebaat als de taken helder verdeeld zijn, zodat ieder weet wat er van 
hem of haar verwacht wordt. Op de voorbereidingsdag bespreken we de taken en kan ieder 
aangeven voor welke taken hij beschikbaar is. Zorg ervoor dat elke medewerker volwaardig 
meedoet, zinvolle taken kan doen en ingezet worden op zijn of haar kwaliteiten. Aan de hand 
van die voorkeuren, maakt de leidinggevende een rooster van werkzaamheden. Dat kan op 
de voorbereidingsdag gebeuren, of kort daarna. Het rooster ziet er als volgt uit: 
 

 Zo Ma Di Woe Do Vrij 

Start van de 
ochtend met 
zingen, bidden, 
Bijbelverhaal  

      

Voorbereiding 
en uitleg van 
het werkje 
 

      

Verzorgen 
drinken en 
koek 
 

      

Spelleiding 
 
 
 

      

Tekst aanleren 
 
 
 

      

Vervolgverhaal 
 
 
 

      

Afsluiten met 
zingen en 
gebed 
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Bijbehorend tijdschema: 
9.00 uur  binnenkomst kinderen, gebed, zingen (zorg voor een instrument). Zorg dat je 

ze snel kent. 
9.15 uur Bijbelverhaal (doe vooraf of na het verhaal ook een gesprekje met de groep) 
9.40 uur Werkje uitleggen en maken. Hier heb je tijd voor gesprek met kinderen 
10.00 uur Drinken, naar buiten, een spel doen. Doe zelf ook mee! 
10.20 uur Tekst aanleren (zorg voor een leuke vorm, voor variatie en vaart) 
10.30 uur Vervolgverhaal (laat het spannend en inhoudsvol zijn!) 
10.50 uur Danken en opruimen 
11.00 uur Kinderen laten gaan 
11.15 uur Start medewerkers-bijbelstudie 
 
 
3. Zondag 
Welke vulling geven we de zondagmiddag? Je mag ongeveer een uur programma verzorgen. 
Mogelijkheden: zingen, kennismaken, tekst maken, themavellen maken, iets doen n.a.v. de 
gehoorde preek (misschien kun je er van tevoren achter komen waar die over gaat zodat je 
iets gericht kunt voorbereiden). Alvast starten met het creatieve werk/de verwerking. 
 
4. Vrijdagavond 
Bedenk wat je met je groep in kunt brengen op die avond. Zingen, declameren, iets maken en 
tonen wat mooi en goed is. Laat je creativiteit maar eens gaan!  
LET OP: overleg met de leiding van de 4-6 jarigen wat jullie ten gehore gaan brengen en wat 
de 4-6 jarigen gaan doen zodat jullie niet dezelfde dingen doen! 
 
5. Pastorale zorg 
Bid voor en met je kinderen om Gods zegen. Probeer ook tot een persoonlijk gesprek met ze 
te komen. Ga voor of na het Bijbelverhaal met de groep een gesprek aan, waarbij je open 
vragen stelt en hen laat komen. Laat ze weten dat je altijd bereid bent naar hun vragen te 
luisteren. Geef ze uitdrukkelijk de gelegenheid om vragen te stellen! Ook persoonlijk als ze het 
niet in de grote groep durven. Bedenk dat wie een kind ontvangt in Jezus Naam, Hem zelf 
ontvangt en dat de hemelse Vader niet wil dat deze kleinen verloren gaan (Matth. 18). 
 
6. Ouders 
De ouders van je kinderen stellen het bijzonder op prijs als ze van jullie ook eens horen hoe 
het gaat. Meestal zullen ze niet hun hoofd om de hoek steken als je bezig bent, want ze weten 
dat hun kinderen daar niet van houden. Maar als je er eens naast zit onder een grote boom of 
aan tafel, of als ze hun kind komen brengen of halen, laat hen dan eens weten hoe je de 
omgang met hun kind ervaart. Uiteraard ga je aan hen geen dingen zeggen die het kind je in 
vertrouwen heeft gezegd, maar je kunt ook in algemene woorden heel wat door geven. 
 
7. Diversen 
Er is voor elk kind ca 1,50 euro beschikbaar om een aardigheidje te kopen/maken wat je als 
leiding meegeeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12: Tipslijst 4-10 jaar 
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Ten behoeve van het kinderwerk van de gezinskampen 
 
1. Stuur je groepje ruim voor de aanvang van het kamp een uitnodiging 
 
2. Vraag of medewerkers plaatmateriaal hebben of er aan kunnen komen dat aansluit bij het 

thema. Pabo-ers of onderwijsmensen kunnen dat vaak wel. 
 
3. Spreek af wie voor de zaalversiering zorgt. Misschien slingers of ballonnen. 
 
4. Het is handig als er verschillende kinderbijbels aanwezig zijn. Spreek af wie welke 

meeneemt; dat scheelt veel gesjouw. 
 
5. Voor medewerkers met weinig of geen ervaring met het vertellen van een Bijbelverhaal: 

o Probeer het gewoon eens een keer. Niemand is volmaakt en je wordt niet beoordeeld. 
Iedereen vertelt op zijn eigen manier. Eens moet de eerste keer zijn, zeker als je kiest 
voor kinderwerk! 

o Bereid je vertelling biddend voor. 
o Lees rustig het Bijbelgedeelte door een laat het even op je inwerken 
o Ga met een verklaring, handboek, kanttekeningen o.i.d. alle teksten na. Zoek op wat je 

niet begrijpt. 
o Bedenk welke boodschap je over wilt brengen. Probeer die ook van tevoren alvast eens 

onder woorden te brengen op het niveau van de kinderen 
o Schrijf het verhaal op in hoofdlijnen, of als je het fijn vindt, helemaal. 
o Bedenk een pakkend begin 
o Probeer het verhaal voor je te zien. Vertel zo beeldend mogelijk, met veel details. 
o Lukt het moeizaam met voorbereiden, vraag gerust iemand anders om hulp. 
o Vertellen is fijn! Probeer er van te genieten! Je mag de kinderen de woorden van de 

Heere doorgeven. 
 
6. Voer af en toe een klein nagesprekje met de kinderen (met de hele groep of individueel) 

over de Bijbelvertelling. Denk na over de vragen die je dan wilt stellen. Durf ook eens wat 
persoonlijke vragen te stellen. Kijk wel of het kind het aan kan en dwing niet. 

 
7. Verdeel de kinderen over de medewerkers, zodat elke medewerker een paar kinderen 

onder z’n hoede heeft om wat extra aandacht te geven, de hele week door. Het is fijn als 
het een beetje klinkt tussen de betreffende medewerker en het kind. Die extra aandacht 
kan bijvoorbeeld bestaan uit: aan tafel er eens naast gaan zitten, een praatje met de 
ouders, eens mee spelen met het buitenspelen of zo maar eens een praatje tijdens of na 
het werken. Voorkom dat kinderen tussen de wal en het schip raken. 

 
8. Spreek een vast moment af waarop je met de medewerkers van je eigen groep bidt voor 

de groep. Misschien elke dag, misschien een paar keer per week. Dat versterkt ook de 
onderlinge band en zo hoef je het niet in eigen kracht te doen.  

 
9. Vergeet niet om af en toe eens te polsen bij de ouders hoe de kinderen het vinden. 
  
10. Probeer de teksten op toon aan te leren, liefst met de vindplaatsen erbij. Ze begrijpen dan 

beter wat ze leren en kunnen het later nog eens terugvinden. 
 
11. Als je ergens mee zit, of het loopt niet lekker in je groep, bespreek dat dan zo snel mogelijk 

met de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk. Een week is maar kort, en als je te 
lang wacht, is er weinig meer aan te doen. Natuurlijk bespreek je het eerst met de 
medewerkers van je eigen groepje. Probeer duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht. 
Denk hier ook aan als er misschien nog wat klusjes afgemaakt moeten worden buiten de 
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cluburen om. Zorg dat het werk gelijkmatig verdeeld wordt en niet steeds op dezelfde 
medewerkers neer komt. 

 
12. Leg het materiaal voor elke clubmorgen klaar, zodat dat geen extra tijd kost. Spreek af 

waar de kinderen wel en niet aan mogen komen. 
 
13. Stimuleer de kinderen om muziekinstrumenten mee te nemen. Zijn er medewerkers met 

instrumenten? 
 
14. Kies voor het vervolgverhaal iets waar iedereen achter kan staan. Als je twijfelt, vraag het 

dan na. Overleg met anderen. 
 
15. Ga na of al het materiaal verzorgd is. Er zijn kisten met materiaal. Moeten de kinderen zelf 

nog iets meenemen? Kopieerwerk gebeurt nooit van tevoren, dat moeten de medewerkers 
altijd zelf doen. Op de reünie is er meestal geen materiaal; zorg dan zelf dat alles er is wat 
je nodig hebt, bijvoorbeeld potloden, scharen, lijm. 

 
16. Vergeet niet van het begin af aan de kosten die je maakt op te schrijven, bonnetjes te 

bewaren en alles te declareren bij de financiële man of vrouw van het kamp. 
 
17. Spelletjes kun je meestal zelf wel verzinnen. Een paar ideetjes: 

o Voor de kleintjes: hoofd-schouders-knie-en-teen, groen is gras, klapspelletjes, 
verstoppertje, na-aapspelletjes, stoelendans, tik-tik-wie-ben-ik. 

o Voor de groteren: trefbal, tikspelletjes, stoelendans, woordspelletjes, krantenmep, etc. 
 
18. Denk vast na over de presentatie van vrijdagavond. Je kunt niet alles presenteren, dus 

maak een keuze. Je hebt maar beperkt de tijd en je mag niet uitlopen! 
o Laat het er aantrekkelijk uitzien. Maak het aanschouwelijk en als het kan origineel. 
o Probeer alle kinderen een taakje te geven. 
o Laat iets doorklinken van de boodschap van deze week. 
o Overleg wat de anderen kindergroepen doen, zodat je geen overlap krijgt. 
o Denk aan de tijd die je nodig hebt om te oefenen. Probeer dat vrijdagochtend klaar te 

krijgen. 
o Kort en krachtig is beter dan uitgebreid en saai. 
o Vertel kort de inhoud van wat je wilt gaan doen aan de hoofdverantwoordelijke van het 

kinderwerk. Dat voorkomt eventuele onaangenaamheden. 
 

19. Vergeet niet ruim van tevoren een kleinigheidje te kopen of te maken, dat je als herinnering 
aan de kinderen mee kunt geven. Dat cadeautje mag ongeveer 1,50 euro kosten. Bij 
christelijke / evangelische boekhandels kun je vaak wel terecht. De kosten kun je 
declareren. 

 
20. Spreek op tijd af wanneer je een eventuele groepsfoto maakt. Wie neemt fototoestel mee; 

ontwikkel je de foto diezelfde week nog of achteraf? 
 
21. Als je nog tips hebt die hier niet opstaan, geef ze door aan de hoofdverantwoordelijke van 

het kinderwerk! 
 
 
 
 


