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Wie bereikt de kinderen met het
evangelie?
Kinderen hebben de Heere Jezus nodig. Ze hebben het nodig om over Hem te horen en te leren,
maar nog belangrijker is dat zij in Hem gaan geloven als hun Verlosser. Zelfs jonge kinderen
kunnen begrijpen dat zij een Verlosser nodig hebben. Maar wie vertelt hen, Wie deze Verlosser
is? Bent u dat? Veel Christenen willen de verlorenen in hun buurt, hun woonplaats, en zelfs de
niet-gelovigen in hun kerken bereiken - maar ze weten niet hoe.
Bijgaande lessen kunnen u hierbij helpen. In deze serie wordt duidelijk uitgelegd dat de Heere
Jezus Christus de enige Verlosser is. Deze serie bevat zes lessen en is ontworpen voor
Bijbelclubs, maar kan ook gebruikt worden in de zondagsschool, catechisatie of bij andere
gelegenheden. Deze lessen lijken complex door de hoeveelheid informatie die er in staat, maar
zijn eenvoudig in gebruik.

Waarom Kinder Bijbelclubs?
Een Kinder Bijbelclub is een geweldige manier om het evangelie aan buitenkerkelijke kinderen te
verkondigen. Dit evangelie moet duidelijk aan de kinderen uitgelegd worden, zodat zij tot geloof
kunnen komen.
Het doel van een Bijbelclub:
Een Bijbelclub heeft een drieledig doel:
1. het verkondigen van het evangelie aan niet gelovige kinderen (evangelisatiewerk)
2. de kinderen die tot geloof gekomen zijn, bekend maken met de (grond)principes van het
geloof en geestelijke voeding te geven om te kunnen groeien in geloof.

© Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

3. kinderen onder te brengen in Bijbelgetrouwe kerken (versterking van de plaatselijke
gemeenten.)
Vrucht van een Bijbelclub:
1) De clubs (Goed Nieuws Club® of gemeenteclubs) zijn ook een geweldige manier om de
omgeving te beïnvloeden. De KinderBijbelclub is een uitstekende manier om het
gemeenschapsgevoel in een buurt te bevorderen, doordat het de kinderen met elkaar
verbindt en de gezinnen waaruit ze komen. Zo kan het huis van een leid(st)er voor hen
een veilige haven zijn, waar kinderen met hun moeilijkheden kunnen komen. En als een
kind leert van een positieve liefdevolle volwassene, zal het de Bijbelse normen in zijn of
haar omgeving introduceren. Ouders staan vaak heel open voor de club als ze de
verandering zien in het leven van hun kinderen.
2) Het is ook een goede manier om gemeenten te versterken. Clubkinderen die in de Heere
Jezus gaan geloven, worden aangemoedigd een Bijbelgetrouwe plaatselijke gemeente te
bezoeken. Dit is voor de kerk een geweldige gelegenheid om hele gezinnen te bereiken.
3) Tevens is het een uitstekende manier om betrokken te raken met evangelisatie.
Gemeenteleden die clubs houden, groeien in hun eigen geloof, en kunnen anderen ertoe
aanzetten ook een GNC® te starten en zo de verlorenen te zoeken. Een Bijbelclub
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brengt het zendingsveld bij u op de stoep. Zo wordt het makkelijker om de kinderen bij u
in de buurt te bereiken.

Waarom met een Goed Nieuws Club® beginnen?
Goed Nieuws Clubs® (GNC®) worden over de hele wereld gehouden en zijn gebaseerd op
de principes van het CEF (Child Evangelism Fellowship). De Nederlandse tak hiervan is het
IKEG (Internationaal KinderEvangelisatie Genootschap). Een Goed Nieuws Club® is een
geweldige manier om kinderen te bereiken, die nooit naar een kerk gaan of op een andere
manier het evangelie horen. GNC’s® worden, behalve in de zomermaanden, wekelijks,
tweewekelijks en soms maandelijks gehouden in particuliere
huizen, klaslokalen,
buurthuizen enz. Kinderen luisteren naar een Bijbelles en zendingsverhaal, leren teksten
uit het hoofd, zingen liedjes en doen mee aan andere activiteiten en verwerkingen. Deze
clubs zijn erop gericht dat kinderen tot geloof in de Heere Jezus komen. Door de nazorg,
die ook bij de GNC® hoort, ontvangen deze kinderen een degelijke Bijbelse ondergrond,
die hen steunt in hun groei naar geestelijke volwassenheid.

De relatie tussen het IKEG en de plaatselijke gemeenten/kerken
Het IKEG wil graag de plaatselijke gemeenten dienen. Het is belangrijker voor ons om te vragen
hoe we de kerken kunnen helpen om meer kinderen te bereiken dan hoe de kerken ons kunnen
helpen. Uiteindelijk wil IKEG zich niet onmisbaar maken maar overbodig!
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Dit dienen kan bestaan uit:
1.

Nieuw leven inblazen:
Het IKEG staat er voor open kerkelijk werk te versterken, de kinderwerkers te
bemoedigen en om ze zo te helpen dat ze met nieuwe motivatie, visie en ideeën aan de slag
kunnen gaan.

2.

Verbeteren:
Het IKEG geeft, indien daarom gevraagd wordt, advies en/of training om zo het
kinderwerk binnen de kerken en/of gemeenten te verbeteren.

3.

Stimuleren om nieuw clubwerk op te zetten:
Het IKEG is bereid om kerken te helpen om nieuwe clubs op te zetten. Want ons hoofddoel
is om zoveel mogelijk kinderen bereiken met het evangelie.

(Wilt u meer informatie over hoe het IKEG uw gemeente kan helpen om kinderen te bereiken,
neem dan gerust contact met ons op.)
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Voorbereidingen voor de Bijbellessen
Daniël

Stap 1 - Bestudeer het lesschema
Bij iedere les staat een lesschema, dat u kunt kopiëren. U kunt het gebruiken bij de
voorbereiding van uw Bijbelles, en daarna bij het bijbehorende Bijbelgedeelte in uw Bijbel
leggen. Iedere les bevat een lesoverzicht en een lesschema.
Bijbelvertaling: Voor wat betreft namen van plaatsen en personen (en
Bijbelboeken) hebben we de Herziene Statenvertaling(HSV) aangehouden. Als de
kinderen thuis zelf een Bijbel hebben, kunnen ze een andere vertaling hebben. U
kunt ze hier even op wijzen.
Een lesoverzicht bevat het volgende:
Bijbelgedeelte(n):
De belangrijkste gedeelten in de Bijbel waar de les op is gebaseerd.
Bijbeltekst om aan te leren:
Dit is de tekst, die in de club aangeleerd wordt, met de bedoeling dat de kinderen
hem uit het hoofd leren.
Doel van de les:
Het algemene doel - wat wilt u dat kinderen zullen weten en doen als resultaat
van het luisteren naar de Bijbelles?
Centrale waarheid:
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De Centrale Waarheid (CW) is de hoofdgedachte van dit gedeelte. Het is de les die
u de kinderen mee wilt geven naar huis, die ze moeten onthouden. Deze waarheid
wordt in het clubuur uitgewerkt. Tijdens het geven van de Bijbelles wordt een
toepassing van de CW gegeven, zowel voor het leven van het gelovige kind als voor
het leven van het niet gelovige kind. Verder wordt de CW herhaald bij het zingen en
bij het aanleren van de Bijbeltekst. Om het geleerde nog sterker te benadrukken
worden kaarten gebruikt waarop de CW is geschreven. Deze kaarten kunt u op
eenvoudige manier zelf maken door de CW op een vel dik papier te schrijven.
Waar de CW in de les gebruikt wordt, wordt dit met een symbool weergegeven.
Daarnaast ziet u of de CW alleen vermeld wordt of dat de CW op het gelovige of
niet gelovige kind toegepast wordt. Ook wordt aangegeven op welk onderdeel van
het evangelie de CW van toepassing is.
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Toepassing voor het gelovige en het niet-gelovige kind:
De toepassing is om het kind te helpen de Centrale Waarheid te begrijpen en toe te
passen in zijn/haar leven. Er zijn steeds twee soorten toepassingen: voor het
gelovige en voor het niet-gelovige kind. We moeten ervoor waken de kinderen te
laten denken dat ze vanzelf bij de Heere Jezus horen. Dat is misleidend. Het is
onze verantwoordelijkheid om een duidelijk verschil te maken tussen deze 2
groepen kinderen, terwijl het de taak van de Heilige Geest is om het kind te
overtuigen of hij/zij al dan niet gelooft.
Toepassing voor het niet-gelovige kind + uitnodiging.
Dit is voornamelijk een uitnodiging om zich te bekeren en in de Heere Jezus te
geloven als Verlosser. (Markus 1:14-15)
Stel uzelf beschikbaar:
Omdat u graag persoonlijk contact met de kinderen wilt, is het goed om uzelf
beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat u aanbiedt tijd te willen nemen voor een
pastoraal gesprek met een kind. Dit kan over elk onderwerp zijn, maar ook over wat
het inhoudt om je te bekeren en in de Heere Jezus te gaan geloven. Geef duidelijk
aan waar ze u kunnen vinden. U kunt bijvoorbeeld zeggen:
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“Misschien heb je vragen over wat je nu hebt gehoord. Het kan zijn dat je je
afvraagt wat het betekent om in de Heere Jezus te geloven of je begrijpt iets niet
goed. Heb je zulke, of andere vragen waar je mee zit, dan mag je na de club bij mij
komen. Ik sta dan hier bij het flanelbord. (of andere geschikte plaats). Als je dan
bij me komt weet ik dat je met me wilt praten.” (Zorg dat u er dan ook staat, al
komen er geen kinderen op u af. Het is ook niet de tijd om dan met andere personen
van de leiding te praten.)
U kunt op elk tijdstip in het programma zeggen dat u beschikbaar bent. Op een
geschikt tijdstip in het verhaal (Let wel - niet na de uitnodiging), tijdens het
aanleren of na het zingen van een lied, tijdens het aanleren van een Bijbelvers of
zelfs na een antwoord bij het herhalingsspel.
Lesschema’s:
Deze zijn erbij gevoegd om u een overzicht te geven van de Bijbelles. U zult merken dat de les in
vier onderwerpen is verdeeld.
De ‘inleiding’ vangt de aandacht van uw gehoor voor het onderwerp van uw les.
De ‘ontwikkeling van de gebeurtenissen’ volgt de Bijbelles langs alle onderdelen van het verhaal.
De ‘climax’ is de ontknoping van het verhaal.
Het ‘einde’ bevat een korte afronding.
Na deze gedeelten wordt een ‘uitnodiging’ aan het niet gelovige kind gedaan om in geloof op de
evangelieboodschap in te gaan. Soms volgt ook een ‘oproep’ voor het gelovige kind om de Centrale
Waarheid (CW)van dit gedeelte in zijn/haar leven meer/beter toe te passen.
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Voorgesteld clubprogramma:
Ontvangst kinderen
Zingen van een aantal liederen
Gebed
Aanleren van themalied
Bijbelles
Zingen (onder andere het themalied)
Bijbeltekst aanleren
Zingen
Kort zendingsverhaal (of iets anders wat u de kinderen wilt leren)
Herhalingsspel
Zingen
Verwerking. (Dit kan zijn een spel, waarin het geleerde verwerkt wordt, of een werkje)
Afsluiten met gebed en eventueel het themalied.
Pastoraal gesprek met kinderen die erop ingegaan zijn toen u zich beschikbaar gesteld
heeft.
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U kunt dit programma naar eigen inzicht variëren en er andere onderdelen aan toevoegen. Onze
ervaring is dat de bovengenoemde elementen in het clubprogramma voor een afwisselend geheel
zorgen.
Stap 2 - Verzamel het materiaal
Bij iedere les wordt aangegeven welk materiaal u nodig heeft. Als u zelf ideeën heeft, kunt u ze
erbij schrijven. Alle hulpmiddelen zijn bij het IKEG verkrijgbaar, tenzij anders staat vermeld. U
kunt vrijblijvend en gratis een catalogus aanvragen bij:

Stap 3 - Voorbereiding van de Bijbelles en de andere
activiteiten
Begin de voorbereiding van de les met de geschiedenis in de Bijbel te lezen. Let hierbij in het
bijzonder op de karakters van de personen in het verhaal, de plaatsen waar het zich afspeelt en
het tijdperk in de geschiedenis. Het is goed om éérst zelf de Bijbel te lezen en Gods Geest tot u
te laten spreken en zelf over het Bijbelgedeelte studie te doen en dàn de handleiding te lezen.
Als u zich vertrouwd heeft gemaakt met het verhaal, leest u de handleiding door; let daarbij op
de centrale waarheden en de toepassingen waar een symbool voor staat.
Deze symbolen geven ook aan waar de nadruk op gelegd wordt en, bij het aangeven van de
Centrale Waarheid(CW), voor welke kinderen deze toepassing bestemd is. Hierna volgt de
verklaring van de symbolen:
7
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De persoon van God en Zijn liefde voor het kind.

De eigenschappen van God.

God is de Schepper - Hij heeft jou gemaakt.

God is heilig - in alles volmaakt.

God houdt van jou.

In de Bijbel staat: “Want zo lief heeft God de wereld gehad”. (Joh. 3:16)
Het kind en zijn probleem dat hij/zij zondig voor God staat.

Zonde is op je eigen manier willen leven, i.p.v. op Gods manier.

Zonde is opstand of rebellie tegen God.

Wij zijn als zondaren geboren.

In de Bijbel staat: “Want allen hebben gezondigd”. (Rom. 3:23)

Geef voorbeeld(en) van zonden.

Gods straf voor de zonde is de dood, dat is voor altijd van God gescheiden
zijn.
Gods
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oplossing - vergeving van zonden door de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus is God de Zoon en dus eeuwig God.
De Heere Jezus werd mens.
De Heere Jezus leefde volmaakt.
De Heere Jezus leed; Hij gaf aan het kruis Zijn leven om de straf voor onze
zonden op Zich te nemen. (Verzoening)
In de Bijbel staat: “En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde.” (1 Joh. 1:7)
De Heere Jezus stierf en stond weer op.
Hij leeft nu in de hemel.

Toepassing voor het niet-gelovige kind. Dit is voornamelijk een uitnodiging om
zich te bekeren en in de Heere Jezus als Verlosser te gaan geloven.
(Mark.1:14-15) Iemand die tot geloof en bekering komt:

Heeft toegegeven er spijt van te hebben dat hij/zij gezondigd heeft.
(Bekering)

Gelooft dat de Heere Jezus aan het kruis voor hem/haar gestorven is.

Zegt dat tegen Hem en vraagt Hem om zijn/haar zonden te vergeven
en weet uit de beloften van Gods Woord dat hij een kind van God is.

In de Bijbel staat: “Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden”
(Hand. 16:31)
Toepassing voor het gelovige kind.

Een toepassing uit de les, met een bijbehorende tekst om het gelovige kind
te helpen groeien in zijn relatie met de Heere.
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Bestudeer deze toepassingen en let op waar ze in de les staan. Bij het vertellen van het
Bijbelverhaal maakt u regelmatig een ‘uitstapje’ om de geestelijke lessen te benadrukken die in
het Bijbelgedeelte naar voren komen. Verbindingszinnen voor en na de toepassing zorgen ervoor
dat u gemakkelijk overstapt. (Doet u de toepassingen pas aan het einde van het verhaal, dan bent
u de aandacht snel kwijt.)
Vertel de geschiedenis in uw eigen woorden, en ga vloeiend over in de toepassingen, zo zult u op
een effectieve manier de kinderen het evangelie onderwijzen.
Uitnodiging
We moeten niet-gelovigen uitnodigen om tot God te gaan (niet tot u). Dit doen ze niet
door uiterlijk iets te doen: bijvoorbeeld handen om hoog te steken of iets dergelijks.
Kinderen zijn gemakkelijk te manipuleren. Geloof en bekering houdt ook veel meer in
dan alleen een gebaar of actie.
Nodig daarom de kinderen altijd uit om tot God te gaan. Dit kunnen ze doen door
middel van stil gebed nu of later wanneer ze alleen zijn. Dit is altijd een deel van de
verkondiging van het evangelie. Het evangelie is niet iets waar ze neutraal naar
kunnen zitten luisteren. Men omhelst het of verwerpt het. Oefen geen druk uit op de
kinderen.
(LET WEL: Vertel nooit wanneer/waar u beschikbaar bent direct na de uitnodiging.
Kinderen hoeven niet naar ons te komen om in de Heere Jezus te gaan geloven. Ze
kunnen op elk moment tot God gaan of u er bent of niet. Uzelf beschikbaar stellen is
om er voor hen te zijn - om na te kunnen praten. Deze twee aspecten moeten
duidelijk gescheiden worden. - zie lesoverzicht over “jezelf beschikbaar stellen”.)
De Bijbeltekst
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Dit is een onmisbaar onderdeel van het programma (1 Petrus 1:23 en Jakobus 1:18).
Bijbelteksten worden aangeleerd volgens de methode Inleiding, Presentatie, Uitleg,
Toepassing, Aanleren. U zult ontdekken, dat dit een effectieve en leuke manier is
om de Schrift in te prenten. Kinderen moeten begrijpen wat zij leren en moeten ook
de gelegenheid krijgen om de tekst op de club zo goed mogelijk te kennen/zoveel
mogelijk uit het hoofd te leren.
Als uw kinderen moeite hebben de teksten uit het hoofd te leren, gebruik dan niet
elke les een nieuwe tekst, maar kies twee of drie teksten uit die u verdeelt over de
hele serie.
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Tips bij het aanleren van een Bijbeltekst:
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 Begin nooit met: “Nu gaan we een Bijbeltekst aanleren...” maar met een leuke
inleiding. Dit pakt de aandacht van de kinderen. (Inleiding)
 Zorg dat de kinderen altijd duidelijk weten dat de tekst in de Bijbel staat en
waar ze hem kunnen vinden (bv. OT of NT). Laat het visuele hulpmiddel zien
waarop de Bijbeltekst staat. (Presentatie)
 Leg niet de hele tekst in één keer uit, maar iedere keer een stukje, door de
uitleg af te wisselen met het aanleren van de tekst. (Uitleg)
 Help de kinderen om niet alleen de Bijbeltekst uit het hoofd te leren (aanleren), maar ook toe te passen in hun leven (Toepassing). Let op dat er een
aparte toepassing is voor het gelovige en het niet-gelovige kind.
 Wissel de methodes van aanleren af. (Aanleren)
In de kantlijn staan de tekentjes voor de toepassing naar het niet gelovige kind en
de uitleg van het evangelie en voor de toepassing voor gelovige kinderen. Ze geven
aan waar u in de les daar de gelegenheid voor heeft. Evangelisatielessen moeten
gericht zijn op de uitleg van het evangelie met een aanvullende les voor het gelovige
kind, en lessen op geestelijke groei gericht moeten op hun beurt een boodschap
hebben voor het niet-gelovige kind.

Visuele hulpmiddelen:
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Flanelfiguren of platen helpen u om de geschiedenis voor de kinderen zichtbaar te maken. Als u
zich vertrouwd heeft gemaakt met de vertelling, gaat u met de flanelfiguren of het platenboek
oefenen. Bij deze IKEG serie horen zowel flanelfiguren als een platenboek. U kunt kiezen wat u
wilt gebruiken. Er wordt telkens duidelijk aangegeven wanneer u de flanelfiguren of platen moet
veranderen. Achter in deze handleiding vindt u een overzicht van de flanelfiguren en hoe u ze bij
elke les moet plaatsen op het flanelbord.
Tips bij het gebruik van het platenboek:





Probeer de bladzijden zo om te slaan, dat het kind alleen de plaat te zien krijgt die aan
de beurt is en niet alvast de volgende plaat. Dit vereist enige oefening.
U hoeft niet de hele tijd de plaat te laten zien. Door het platenboek af en toe neer te
leggen en dan weer op te pakken kunt u de aandacht erbij houden.
Let erop dat u zelf niet naar de platen kijkt maar naar de kinderen.
Oefen de les hardop met gebruik van het platenboek, totdat de vertelling samen met
dit hulpmiddel soepel verloopt.
Tips bij het gebruik van de flanelfiguren:
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Knip de figuren uit langs de dikke lijnen en berg de flanelplaten dan per les op, in bijv.
een showmap. (Bewaar de overgebleven blanco stukjes apart, u kunt met een paar
stukjes op de achterkant van bijvoorbeeld een plaatje of tekst zelf iets toevoegen op
het flanelbord) Maak een lijst van de figuren die in meerdere lessen worden gebruikt.
Oefen de les hardop, met gebruik van de figuren, totdat het opzetten van de platen
tijdens de vertelling soepel verloopt. Sta aan één kant van het bord en plaats de
figuren snel, terwijl u zoveel mogelijk oogcontact met de kinderen houdt. Houd de
figuren liever niet bij het hoofd vast en ‘sla’ ze ook niet op het flanelbord.

Kantlijn

Kinderen leren:
door te zien: daarom gebruiken we visuele hulpmiddelen;
door te horen, daarom houden we bijvoorbeeld kringgesprekjes;
door aan te raken en te ruiken; daarom nemen we soms voorwerpen mee;
door te doen, bijvoorbeeld door middel van activiteiten die ze door de week kunnen
doen of in de verwerking van de les zoals hieronder vermeld.
Niet alle aspecten komen altijd in elke les aan de orde. U kunt ook niet alle suggesties in uw
clubuur volgen. Kies datgene uit wat het beste bij uw groep kinderen past. Het gevaar is
aanwezig dat te veel tijd en aandacht wordt besteed aan het ‘doen’, de verwerking. Zorg voor
een goed overzicht en houd het doel in de gaten, namelijk dat kinderen het evangelie horen. Het
belangrijkste blijft de vertelling.

Daniël

Suggesties in de kantlijn, zowel in de linker als in de rechter geven achtergrondinformatie en
aanwijzingen hoe u de les boeiender kunt maken. Deze ideeën helpen de kinderen om het beter
te begrijpen. Ze richten zich vaak op verschillende leermogelijkheden van de kinderen.






Liederen
Liederen worden gedurende het hele clubuur gezongen, om het geleerde te benadrukken en om
de aandacht vast te houden. Kies liederen uit die passen bij de Centrale Waarheid. Het
versterkt uw onderwijs. Als u een lied aanleert, zorg dan dat u het zo doet, dat kinderen zullen
begrijpen wat ze zingen. De methode Inleiding, Presentatie, Uitleg, Toepassing, Aanleren, die u
bij de tekst gebruikt, is ook goed te gebruiken bij het aanleren van liederen.

Herhalingsspelletjes

Kleuters
In de kantlijn staan ook tips en leeractiviteiten speciaal voor kleuters (niet bij elke les). Jonge
kinderen houden van actief meedoen. Laat hen voorwerpen aanraken en tellen.
Wees er bij het geven van de uitnodiging op alert dat kleuters graag iemand een plezier willen
doen. Zij zullen graag doen wat u wilt; ze hebben nog niet zo zeer een eigen mening. Leg ze het
evangelie uit en verwacht dat de Heilige Geest het uitwerkt in hun hart; maar wees zorgvuldig en
voorzichtig in uw pastoraal gesprek. Vermijd dat kleuters u na gaan zeggen.

11
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Herhalingsspelletjes en leeractiviteiten staan er iedere keer bij, namelijk om het geleerde beter
in te prenten. Herhalingsspelletjes zijn ontworpen om bij de vragen na de les te gebruiken. De
leeractiviteiten zijn een andere mogelijkheid om de les op een leuke manier te herhalen.

Handleiding

Gebruik van CW kaarten
Een kaart met Centrale Waarheid wordt gebruikt om deze extra in het geheugen te prenten. De
kaarten kunt u zelf maken door de Centrale Waarheid op een stevig vel papier te schrijven. In
de kantlijn staat wanneer u deze kaarten kunt laten zien en hoe u het moet toepassen.

Verwerking van de Bijbelles
Rom. 10:17
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.”
Het IKEG is van mening dat, wanneer men het evangelie verkondigt, het voornamelijk een
vertelling (verbale communicatie) moet blijven. Visuele hulpmiddelen zijn er om de Bijbelles
(verbale communicatie of vertelling) te versterken en begrijpelijk te maken. (Zo heeft de Heere
Jezus het ook gedaan). Sketches, drama en mime kunnen soms als inleiding tot de Bijbelles
gebruikt worden, maar het liefst voor of na het programma als verwerking van de Centrale
Waarheid. Ze vervangen nooit de Bijbelles (vertelling) zelf. Ook adviseren we u om niet het
Bijbelgebeuren uit te spelen, want dan stapt u over naar visuele verkondiging. Alhoewel het leuk
is voor de kinderen, is het niet zoals God het bedoeld heeft.
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Laat de kinderen liever de Centrale Waarheid, thema en/of dagelijkse situaties waar ze mee te
maken hebben uitspelen, of op andere manieren verwerken. Zorg ook dat uw visuele hulpmiddelen
passen bij de aard van de Bijbel en de grootheid van God en dat uw uitgangspunt voornamelijk is
- wat is tot eer van God, in plaats van wat vinden de kinderen leuk; anders zijn ze geen
hulpmiddel meer, maar een hindernis om de ware Bijbelse boodschap over te dragen.
Het IKEG heeft bij iedere les werkjes beschikbaar die u kunt bestellen. (Meestal voor oudere
en jongere kinderen.) Deze kunnen ook goed als verwerking gebruikt worden, ze sluiten aan bij
de Centrale Waarheid of lesinhoud. Wanneer de kinderen met het werkje bezig zijn, kunt u als
leiding vaak van deze tijd gebruik maken om met hen door te praten over wat ze gehoord
hebben. Persoonlijk contact blijft het belangrijkste.
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Hoe leg je het evangelie aan een kind uit?
Daniël

1. Verlossing is “van de Heere”. (Jona 2:9; Efeze 2:8) Verlossing
is het werk van God. Zijn Geest overtuigt van zonde, geeft
berouw in het hart van het kind en brengt het kind tot geloof.
(Johannes 6:63, 16:8). De Heere wil u echter als instrument
gebruiken om het evangelie uit te leggen (Romeinen 10: 14).
2. Leg het kind uit dat hij verlossing nodig heeft. Zijn grootste
probleem is dat zijn zonde scheiding maakt tussen hem en God. Daardoor kan hij niet
naar de hemel gaan. Niemand is van zichzelf goed genoeg om in de hemel te komen.
(Romeinen 3:23; Romeinen 5:12; Jesaja 59:2)
3. Vertel het kind door Wie en hoe hij gered kan worden. De Heere Jezus heeft in Zijn
plaats de straf voor de zonden aan het kruis gedragen. Hij is gestorven, begraven en na
drie dagen opgestaan.(1 Korinthe 15: 3, 4). God wil het kind vergeving schenken en het
redden. (2 Petrus 3:9, Joh. 6:40). God nodigt het kind uit dit geschenk, (nl. de vergeving
van zijn zonden en het eeuwige leven in Zijn Zoon Jezus Christus), te ontvangen door zich
te bekeren en het goede nieuws te geloven. (Markus 1:15; Romeinen 10:13; Handelingen
16:31; Johannes 1:12) Het kind mag door gebed tot God gaan om Hem te vragen zijn
zonden te vergeven en om hem Zijn kind te maken (Jesaja 1:18; Lukas 18:13,14; Hebreeën
4:7b, 16).
4. Vertel het kind wat God in Zijn Woord zegt over de zekerheid van zijn verlossing.
(Romeinen 8:15,16) Zekerheid komt door het werk van de Heilige Geest in het leven van
het kind doordat Hij het kind wedergeboorte geschonken heeft. De Heilige Geest
gebruikt verder Gods Woord om de zekerheid te bevestigen. (1 Johannes 5:12, 13;
Johannes 3: 36). U kunt het kind niet die zekerheid geven, laat God het doen door Zijn
Woord. U kunt wel het kind aanmoedigen om God op Zijn Woord te vertrouwen, want Zijn
Woord is waar. Wijs het kind op de beloften in Gods Woord hierover (bijvoorbeeld
Romeinen 10:13; Johannes 1:12; Handelingen 16:31).

13
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5. Leer het kind om getuigenis af te leggen van zijn geloof. Eerst aan u of een andere
medewerker, dan aan familie, vriendjes en wellicht in de gemeente (Mattheüs 10: 32).

Handleiding

Hoe leer je een gelovig kind de Heere Jezus te volgen?
1. Vraag aan het kind of hij in de Heere Jezus gelooft als zijn
Verlosser. (Een ja/nee antwoord is niet voldoende.) Wanneer hij
hierover onduidelijk is, dan heeft hij het evangelie misschien nog
niet begrepen. Leg het evangelie uit zoals hiervoor beschreven.
2. Wanneer het kind zijn vertrouwen op de Heere Jezus gesteld
heeft, leer hem dan om zich helemaal aan God toe te wijden, door
God in alles te gehoorzamen (Romeinen 12: 1 of 1 Korinthe 6: 19, 20).
3. Leg het kind uit dat de Heilige Geest in Gods kinderen woont (1 Korinthe 6: 19;
1 Johannes 3: 24). Door de Bijbel spreekt de Heilige Geest tot hem en vertelt hem hoe
hij moet leven (Johannes 14: 26). Dit is bijvoorbeeld door zijn ouders gehoorzaam zijn te
zijn (Kolossenzen. 3: 20), een getuige van Christus te zijn (Handelingen 1: 8), tijd nemen
om de Bijbel te lezen en te bidden (1 Timotheüs 2: 1-5; 4: 15; 2 Timotheüs 2: 15) en bij
alles wat hij doet te leven zoals God het wil (1 Timotheüs 4: 12).
4. Wanneer je met het kind over deze dingen gesproken hebt, ga dan samen met hem
in gebed. Laat het kind aan de Heere Jezus vertellen dat hij Hem wil gehoorzamen en
volgen.
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5. Vertel het kind wat het moet doen als hij gezondigd heeft. Leg uit dat hij God zijn
zonden mag belijden en dat de Heere hem dan vergeeft. Help hem te begrijpen hoe hij
dan God weer kan gehoorzamen. Leer hem om God de eerste plaats te geven in zijn leven
(1 Johannes 1: 9; Spreuken 3: 5, 6).
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Daniël

Les 1
De proef
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Daniël 1:1-17a

Bijbeltekst om aan te leren: “Word gesterkt in de Heere en
in de sterkte van Zijn macht.”
– Efeze 6:10
Centrale Waarheid:

God geeft Zijn kinderen
kracht om Hem te
gehoorzamen

Toepassing gelovig kind:

Geloof dat Gods voorschriften
voor jouw leven goed zijn, en
dat Hij jou de kracht geeft om
daaraan te gehoorzamen.

Toepassing niet-gelovig kind: God wil dat jij Hem zal
gehoorzamen door in de Heere
Jezus zult gaan geloven als de
Verlosser van je zonden.
Platen 1:1-5
Flanelfiguren 1DN:1-11

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

1225.01 a & b
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Visuele hulpmiddelen:

15

Handleiding

Lesschema
I.

INLEIDING
Als iemand jou drugs aanbiedt, zou je dan de kracht hebben
om "nee" te zeggen?

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN

A. Gesprek tussen de gevangen genomen Judese
jongens.
B. Misaël, Hananja, Azarja en Daniël zijn
gevangen genomen door de Babyloniërs. Dit is
het gevolg van de zonden van het Joodse volk.
C. Aankomst in Babel; de jongens vragen zich af
wat hun te wachten staat
D. Opgenomen in het hof van Nebukadnezar.
Nieuwe namen.
E. Eten van de tafel van Nebukadnezar.
F. Daniël neemt zich voor, niet het voedsel te
eten van de koninklijke tafel.
G. Daniël dient een verzoek in en dat wordt voor
een proeftijd ingewilligd.

© Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

H. God geeft jou de kracht om nee te zeggen
tegen dingen die schadelijk zijn voor jouw
lichaam.
III.

CLIMAX

De vier vrienden doorstaan de proef glansrijk.
IV.

EINDE

Uitnodiging om in de Heere Jezus te gaan
geloven als de Verlosser van de zonden, en
daarna Zijn kracht te ontvangen om sterk te
staan tegen verleiding.
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Tekst om aan te leren: “Word gesterkt in de Heere en in de sterkte
van Zijn macht” (Efeze 6:10)
Schrijf de CW: “God geeft Zijn kinderen kracht om Hem te
gehoorzamen” op een stevig vel papier en hang dat op een goed
zichtbare plaats op.

Daniël

Aanleren van de Bijbeltekst:

Inleiding:
Jaco en Rosanne hadden een rol gekregen in een toneelstukje van
school. Ze vonden het heel leuk om mee te doen, maar toen ze hun
rol lazen, zagen ze dat ze een heleboel lelijke woorden moesten
zeggen. Ze hielden allebei van de Heere Jezus en ze wisten dat de
Heere Jezus deze woorden niet fijn vond. Ze praatten er samen
over en na lang nadenken zei Rosanne: “We gaan samen naar
juffrouw Stalmeester, Jaco, en dan bidden we of God ons wil helpen
het op een goede manier tegen haar te zeggen.”
Dat deden ze, ook al vonden ze het eng. Ze vertelden juffrouw
Stalmeester van de lelijke woorden. En weet je wat juffrouw
Stalmeester zei? “Jullie hebben gelijk. We halen alle lelijke
woorden uit het toneelstukje en zetten er andere voor in de plaats.”
Jaco en Rosanne hadden kracht van de Heere gekregen om hun
angst te overwinnen en God te gehoorzamen. Daar gaat de tekst, die
wij nu lezen, ook over.

Presentatie:

Uitleg:
Word gesterkt in de Heere. Dat betekent: Vertrouw erop dat de
Heere Jezus jou helpt te doen wat Hij van jou vraagt.
En in de sterkte van Zijn macht: De Heere Jezus is zo machtig
dat Hij alles aan kan. Omdat Hij zo machtig is, kan Hij jou sterk
genoeg maken om alle verleidingen aan te kunnen die op jou af
komen.

17
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Lees de tekst langzaam en duidelijk voor uit uw Bijbel, of laat een
kind deze tekst voorlezen. Lees hem dan samen op van de
aanleertekst.

Handleiding

Toepassing
Niet-gelovig kind: Omdat de Heere Jezus gehoorzaam was aan God
en nooit zondigde, kon Hij door te sterven aan het kruis, de duivel
overwinnen. Hij droeg onze straf, zodat wij vergeving kunnen
ontvangen. Als jij dat gelooft, word je gered van de zonde en mag je
later bij God in de hemel komen wonen.
Gelovig kind: God helpt je om “nee” te zeggen tegen verkeerde
dingen, maar je moet het wel zelf willen en vragen of de Heere
Jezus je er de kracht voor geeft.

Aanleren
Geef de kinderen één minuut de tijd om de aanleertekst goed te
bekijken. Haal hem dan weg en vraag welke woorden ze onthouden
hebben. Controleer dat en lees de tekst met elkaar op. Herhaal dit
nog twee keer. Bij de derde keer vraagt u wie de tekst helemaal op
kan zeggen.
Kunnen veel kinderen niet of nauwelijks lezen, dan zegt u de tekst
een aantal malen op met de nodige afwisseling. Bijvoorbeeld:
kinderen met iets roods aan, kinderen die van patat houden,
kinderen ..... wat u zelf bedenkt.

BIJBELLES
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Inleiding
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 kijken of God ons werkelijk kracht geeft, als
we die nodig hebben.

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Plaat 1-1  Flanelvoorbeeld 1-1
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?"
18

Flanelfiguren: Zet de figuren
1DN - 1, 2, 3 op; vier
gevangenen en bewakers

"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: “Trek het
veld niet in, ga de weg niet op, want daar is het zwaard van de
vijand, angst van rondom” (Jeremia 6:22- 25).

Daniël

Als achtergrondinformatie: De
profetieën van Jeremia zijn te
lezen in Jeremia 6:22-25; 7:17, 13-15; 13:17, 19; 25:9, 11.

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, Hananja, 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.
De laatste koningen van Juda

Gebruik een paar sprekende
voorbeelden, die voor de
kinderen
herkenbaar
zijn.
Misschien komen ze zelf wel
met verhalen.

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
19
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*Josia 639-608, Joahaz 608,
Jojachin 608, Jojachin 597,
Jeruzalem viel in 586 onder
Zedekia*

Misaël, Hananja, 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.

Handleiding

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).

Flanelfiguren: Plaats op
inzet Jeremia, 1DN - 4

de

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: “Geloof in de Heere
Jezus Christus en u zult zalig 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, Hananja, Azarja en Daniël wisten heel waarschijnlijk wat
Jeremia had gezegd. Misschien hebben ze wel gedacht: 'Dat zal ons
niet overkomen. Wij dienen God.'
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Maar het overkwam hen wel!
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, Hananja, 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.
20

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg en zet de Babelachtergrond op.

Zeg met de kinderen samen alle
moeilijke namen op. Laat de
kinderen Juda en Babel op de
kaart aanwijzen. Babel ligt in
het
huidige
Irak.
Het
Babylonische rijk strekte zich
uit van de Perzische Golf tot
aan de Nijl in Egypte.

Misaël betekent: Wie is als God?
Hananja 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.

Daniël

Tip: schrijf deze namen en de
betekenis
ervan
op
woordstroken.

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?
Flanelfiguren: Haal de figuren
weg. Zet de figuren 1DN -5, de
koning en 1DN -6 Aspenaz op

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.

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg. Zet de figuren 1DN -6, 7,
8 op, Aspenaz, Daniël, Hananja,
Misaël, Azarja.

Beltsazar: Bel beschermt de
koning. Bel of Mardoek was de
god van Babylon.
Sadrach: vrees voor de god
Aku (= de maangod).
Mesach: nederig voor de god
Aku.
Abednego: dienaar van Nego
(een belangrijke god in Babel).
Tip: Als u deze namen ook op
woordstroken schrijft, kunnen
de kinderen zien dat de namen
nu iets heel anders betekenen.
Vergelijk deze namen met de
vorige namen.

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,
Hananja 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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Betekenis van de nieuwe namen:

Plaat 1-2  Flanelvoorbeeld 1-2

Handleiding

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.

Plaat 1-3  Flanelvoorbeeld 1-3
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 sterk in de Heere", toen hij tegen de officier
van de koning sprak.

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg. Zet de figuren 1DN -6, 9,
10 op; Aspenaz, Daniël en zijn
vrienden en de andere jongens
aan tafel.

Zie Leviticus 11:41-47; 17:1014.
De Babyloniërs lieten niet al
het bloed uit het karkas
weglopen (zoals de Joden), als
ze het vlees klaarmaakten.
Daarmee deden ze Gods
voorschriften
geweld
aan.
Deuteronomium wijst op het
heidens gebruik om voedsel aan
de afgoden te offeren.
Flanelfiguren:Haal de zittende
figuur Daniël weg 1DN -10 en
zet de staande ervoor in de
plaats, 1DN -7
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God geeft Zijn kinderen sterkte 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.

Plaat 1-4  Flanelvoorbeeld 1-4
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.
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Wijs
naar
Waarheid

de

Centrale

Flanelfiguur: Haal figuur 1DN 6 Aspenaz weg

Flanelfiguren: Zet figuur 1DN 11, de kamerdienaar bij Daniël

Daniël vroeg hier om eten dat
gezaaid was. Dat konden zowel
groenten als graan zijn. U zou
wat verse groenten (salade?)
en water kunnen uitdelen als
versterking van het geleerde.

Wijs naar de CW

Flanelfiguren: Haal figuur 1DN
-11 en 11a, de kamerdienaar en
het eten, weg

Wijs naar de CW

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 "Sterk in de HEERE en in de sterkte van Zijn macht.” Als jij
de Heere Jezus als jouw Verlosser kent kun jij ook sterk 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.

Daniël

Flanelfiguren: Haal de staande
Daniël, 1DN -7, weg en voeg de
zittende Daniël, 1DN -10 toe.
Zet het eten, 1DN -11a in de
hand van de kamerdienaar.

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)
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.

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?
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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?

Handleiding

Plaat 1-5  Flanelvoorbeeld 1-5
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: “Wees sterk in de
Heere en in de sterkte van Zijn macht”. Jij hebt Gods sterkte
daarvoor nodig. Hoe kun je deze sterkte krijgen?
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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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Flanelfiguren: Haal de figuren
1DN -9, 10 weg. Zet de figuren
1DN -7, 8, 11 op: Daniël, zijn
vrienden en de kamerdienaar.

Spelidee -- Spel het
De bedoeling van het spel is
het woord K R A C H T te
spellen,
voordat
alle
verdrietige gezichten eruit
gehaald zijn.
Voorbereiding: Schrijf op een
kartonnen cirkeltje een van de
letters van het woord 'kracht'
en teken op de andere kant een
lachend gezicht. Doe de
cirkeltjes in een trommeltje of
doosje. Zet op zes andere
cirkeltjes
een
verdrietig
gezichtje.
Stel de vragen. Elke keer als
een kind een vraag goed
beantwoordt, mag hij/zij een
cirkel uit de trommel halen.
Het spel gaat door tot het
woord K R A C H T is gespeld
of
tot
alle
verdrietige
gezichtjes zijn verwijderd.

1. Wat gebeurde er met die vier jongens uit Juda, wat ze
helemaal niet verwacht hadden? (Ze werden als gevangenen
naar Babel gevoerd.)

Daniël

Herhalingsspel

2. Waarom hadden Hananja, Azarja, Misaël en Daniël niet
verwacht dat ze gevangen genomen zouden worden? (Omdat
zij God liefhadden en dienden.)
3. De koning had aan de officieren bevel gegeven om een
bepaald soort gevangenen bij hem te brengen. Waar vroeg
hij om? (Jongens, die gezond en sterk waren, er goed
uitzagen, van koninklijke bloede waren, een goede opleiding
hadden gehad en intelligent waren.)
4. Doordat ze hun land achterlieten, zouden Daniël en zijn
vrienden God kunnen vergeten. Maar er was iets waardoor ze
altijd aan Hem zouden kunnen blijven denken. Wat was dat?
(Ze hadden allemaal een naam die iets over God zei.)
5. Waarom kregen ze nieuwe namen? (De nieuwe namen hadden
allemaal met de afgoden te maken, de valse goden van Babel)
6. Wat was er mis met het eten dat de jongens kregen? (Het
was eten waarvan God niet wilde dat ze het zouden eten. Er
zat zelfs eten bij dat aan de afgoden geofferd was.)
7. Wat voor soort proef stelde Daniël aan de kamerdienaar
voor om met hem en zijn vrienden te doen? (Hen tien dagen
lang alleen maar water en groente te geven.)

9. Wat kun je van deze geschiedenis leren, waar je zelf wat
aan hebt? (Sterk te zijn om "nee" te zeggen tegen datgene
wat ons lichaam kwaad kan doen of niet tot eer van God is.)
10. Hoe kun jij sterk in de Heere zijn? (Hem als de Verlosser
van mijn zonden aan te nemen en geloven dat Hij mij kracht
geeft om "nee" te zeggen tegen verkeerde dingen.)
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U kunt uzelf na de laatste
vraag beschikbaar stellen. U
kunt
bijvoorbeeld
zeggen:
“Misschien begrijp je alles niet
zo goed. Misschien heb je
vragen over wat het betekent
een kind van God te mogen zijn.
Misschien heb je andere
vragen. Ik zal er na de club
graag met je over willen praten.
Ik sta na de club ..... (wijs een
plek aan) en als je dan bij me
komt, dan weet ik dat je met
me wilt praten.

8. Wat was het resultaat van deze proef? (Daniël en zijn
vrienden zagen er beter uit dan de andere jongens.)

Handleiding

Leeractiviteit
Laat één van de kinderen het ontbrekende woord invullen op een
schoolbord of een groot vel papier.
Kijk in 1 Korinthe 6:19, 20. Aan wie behoort jouw lichaam als jij in de
Heere Jezus gelooft?
__ __ __
Kijk in 1 Korinthe 3:16 en schrijf op wie er in jou woont.
de __ __ __ __ __

__ __ __ __

Zoek op: Efeze 5:18, en kijk wie de baas moet zijn in jouw leven.
Wees vervuld met de
__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

Stel je voor dat een populaire jongen van jouw school jou een stickie
aanbiedt. Jij wilt ontzettend graag zijn vriendje zijn. Je weet dat
als jij dat stickie niet aanneemt, je niet bij zijn club mag horen.
Welk antwoord kies je om God te eren.
1. "Ik neem er eentje - maar niet meer."
2. "Mijn vader en moeder willen niet dat ik stickies rook."
3. "Ik geloof in de Heere Jezus, daarom rook ik geen stickies. Ik wil
mijn lichaam geen schade toebrengen."
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Vraag: is het wel verstandig om bij zo’n club te horen?
Je mag bij een vriendje thuis spelen. Zijn ouders zijn niet thuis,
maar hij laat je een kratje bier in de ijskast zien en stelt voor om
het eens te proberen. Kies twee van de drie antwoorden en zeg
waarom het andere antwoord verkeerd is.
1. Stel voor om in plaats daarvan wat frisdrank te nemen, omdat
bier slecht voor je lichaam is en het niet tot eer van God is.
2. Zeg: "Goed, laten we een beetje pakken. Eentje geeft toch niet.
Niemand komt erachter."
3. Stel voor om buiten te gaan spelen, om niet in de verleiding te
komen het toch te doen.

Om mee naar huis te nemen:
Sluit af met het gebed dat kinderen zullen vertrouwen dat de
Heere hun sterkte zal geven om deze week "nee" te zeggen tegen
verkeerde dingen.
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Suggestie voor een werkje: Teken het silhouet van een poppetje in
het midden van een A4-vel. Verdeel het vel in twee gelijke helften.
Aan de ene kant tekenen de kinderen wat slecht is voor hun lichaam,
dus wat niet tot eer van God is, aan de andere kant wat goed is voor
hun lichaam, dus wel tot eer van God.

Daniël

Geef elk kind een kaart (ter grootte van een ansichtkaart) waarop
hij/zij kan opschrijven hoe vaak hij/zij "nee" heeft gezegd tegen
verleidingen, en zeg tegen de kinderen dat ze de volgende keer hun
ervaringen mogen vertellen.

Verwerking
Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Handleiding

Les 2
Het gebed
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Daniël 1:18 -2:49

Bijbeltekst om aan te leren: “Als iemand van u in wijsheid
tekortschiet, laat hij die dan
vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft” - Jakobus
1:5
Centrale Waarheid:

Echte wijsheid komt van God.

Toepassing gelovig kind:

Als jij niet weet wat jij moet
doen of zeggen, bid dan tot
God, want Hij heeft alle
wijsheid.
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Toepassing niet-gelovig kind: In Zijn wijsheid wist God de
oplossing voor het probleem
van jouw zonde; daarom zond
Hij de Heere Jezus naar deze
aarde. Hij droeg aan het kruis
de straf die wij verdiend
hebben.
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Visuele hulpmiddelen:

Platen 2:1-6 + 1:1-6
Flanelfiguren 1DN:12-22

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

1225.02 a & b

I.

INLEIDING

Heb je wel eens gehoord van mensen, die voor ze
een bepaalde beslissing nemen, eerst hun
sterrenbeeld raadplegen?
II.

Daniël

Lesschema

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN

A. De vier vrienden worden door koning
Nebukadnezar aangesteld als zijn wijzen.
B. Koning Nebukadnezar krijgt een droom en
roept de wijzen bij elkaar om uitleg. Hij eist
dat de wijzen zowel de droom vertellen als de
uitleg geven, anders zullen ze gedood worden.
C. Daniël en zijn vrienden zijn daar niet bij,
omdat deze wijzen astrologen zijn.
Astrologie is iets dat God verbiedt in Zijn
Woord, evenals tovenarij.
D. Vertrouw niet op horoscopen, raadpleeg geen
boze geesten.
E. Arioch komt om Daniël en zijn vrienden te
doden.
F. Daniël vraagt de koning om uitstel, en belooft
hem zijn droom te vertellen.

H. Daniël droomt de droom van de koning, en hij
dankt God.
I.

Daniël gaat naar de koning en geeft de uitleg
van de droom.

III.

CLIMAX

Koning Nebukadnezar eert God.
IV.

EINDE

Daniël en zijn vrienden krijgen promotie.
De Heere Jezus de koning van Gods koninkrijk
stierf aan het kruis voor onze zonden.
29
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G. Daniël en zijn vrienden bidden tot God, opdat
Hij hun de droom en de uitleg van de droom
zal bekend maken.

Handleiding

Aanleren van de Bijbeltekst
Tekst om aan te leren: “Als iemand van u in wijsheid tekortschiet,
laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft” Jakobus 1:5
Schrijf de CW: “God heeft alle wijsheid en weet wat goed en
slecht is” op een bord of blad papier en wijs er naar als dit in de les
wordt aangegeven.

Inleiding
Rosanne en Jaco waren bezig een brief aan hun oma te schrijven.
Hun oma was heel erg ziek en lag in het ziekenhuis. “Roos,” zei Jaco,
“ik weet niet wat ik schrijven moet.” “Ik ook niet,” zei Rosanne. Ze
dachten en dachten, maar konden niets bedenken. Ineens zei Jaco:
“Rosanne, weet je nog wat we op de club geleerd hebben? Als we dat
nou eens samen deden!” “Ja, dat is een goed idee!” zei Rosanne. En
toen ze dat gedaan hadden, schreven ze allebei een heel velletje vol.
Wat hadden ze op de club geleerd? Dat ga ik jullie nu uit de Bijbel
voorlezen.

Presentatie
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Lees de tekst voor uit uw Bijbel. Lees hem dan met de kinderen op
van de aanleertekst. Stel dan de vraag opnieuw.

Uitleg
Tekortschieten betekent dat je ergens te weinig van hebt. Wij
hebben allemaal te weinig wijsheid. Je weet niet wat je moet doen
of wat je moet zeggen. Maar God heeft alle wijsheid. En Hij wil ons
die wijsheid geven als wij daarom bidden.

Toepassing
Niet-gelovig kind: Gods wijsheid is veel en veel groter dan de
wijsheid van mensen. Door die wijsheid heeft God het plan gemaakt
de Heere Jezus naar de aarde te sturen om de straf te dragen die
de mensen hadden verdiend. Zo hoeft God iedereen die in de Heere
Jezus gelooft niet te straffen. Geloof jij in de Heere Jezus? Als je
dat nog niet doet, mag je dat vandaag gaan doen. Je hoort daar nog
meer over.
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U kunt ook een lied aanleren
dat over gebed gaat.

Aanleren

Daniël

Gelovig kind: Wat is het fijn dat God jou van Zijn wijsheid wil geven
om dingen te doen die jij moeilijk vindt. Vergeet niet dat je God
altijd om wijsheid mag vragen.

Lees de tekst drie of vier keer op. Laat dan alle kinderen de handen
voor de ogen houden en de tekst weer opzeggen. Als ze een woord
niet weten, mogen ze kijken. Het is nu de kunst om de tekst op te
zeggen met zo weinig mogelijk te kijken. Herhaal dit een aantal
malen.

BIJBELLES
Inleiding
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.

In onze geschiedenis van vandaag moeten Daniël, Misaël, Azarja en
Hananja naar een oplossing zoeken die ze niet kunnen weten. Laten
we eens kijken hoe zij dat doen.
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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?

Handleiding

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Het was nu al drie jaar geleden, dat ze in Babel aangekomen waren.
Weten jullie nog wat Daniël en zijn drie vrienden al die jaren
moesten doen? (Er werd van hen verwacht dat ze het eten van de
koning zouden eten, wat later niet hoefde toen ze de proef van tien
dagen hadden doorstaan. Ze moesten de taal en de gewoonten van
het volk van Babel bestuderen. Dat deden ze wel.) Nu moesten ze
bij de koning komen. Wat zullen ze zenuwachtig geweest zijn.

Plaat 1-6  Flanelvoorbeeld 2-1
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In de Bijbel staat: De koning sprak met hen. De koning sprak ook
met de andere jongens, die een opleiding hadden ontvangen. Maar in
de Bijbel staat: En onder die allen werd niemand gevonden gelijk
Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Dus werden zij uitgekozen om
deel uit te maken van het team, dat dicht bij de koning zou werken.
In de Bijbel staat het zo: In alle zaken waar het aankomt op een
wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen
tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die in heel zijn
koninkrijk waren.- (Daniël 1:19, 20)
Weten jullie waar in de Bijbel nog meer over wijzen wordt
gesproken? Er staat bij, dat ze uit het Oosten kwamen (Verwacht
antwoord). Juist, met kerst horen we over een aantal wijzen die het
kindje Jezus kwamen bezoeken. Misschien kwamen die mannen uit
de omgeving van Babel. Maar dat was 500 jaar nadat Daniël koning
Nebukadnezar gediend had. Die wijzen kwamen naar Jeruzalem en
vroegen: "Waar is de Koning van de Joden geboren?"
Ook al waren deze mannen wijs, toch wisten ze waarschijnlijk niet,
dat lang voordat de Heere Jezus werd geboren, God beloofd had
iemand te sturen, die Zijn volk van hun zonden zou redden. Jezus
was Gods enige Zoon, die de Hemel verliet om als baby geboren te
worden. Hij werd volwassen en leidde een volmaakt leven. Toen
stierf Hij vrijwillig voor de zonden van de wereld, voor die van jullie
en van mij (1 Korinthe 15:3). Daniël en zijn vrienden leefden voordat
de Heere Jezus naar de aarde kwam, maar zij geloofden wel, dat er
een Verlosser zou komen.
Alles scheen goed te gaan met de vier jonge mannen, die uitgekozen
waren om koning Nebukadnezar te dienen. Maar op een keer
gebeurde er iets waardoor alles anders leek te worden.
Op een nacht kreeg koning Nebukadnezar een droom. Misschien al
's morgens vroeg beval de koning: "Roep mijn magiërs en
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Flanelfiguren: Zet op: koning op
troon, 2DN - 12, 13 Daniël en
zijn vrienden, 2DN -14 en 15

Deze vier stonden bekend als
de wijzen uit het koninkrijk
Babel (zie Daniël 2:12, 13) Vele
mannen stonden in die tijd
bekend als de wijzen van Babel.

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg

Daniël

bezweerders, de tovenaars en Chaldeeërs. Haal mijn wijzen bij
elkaar. Onmiddellijk!"

Plaat 2-1  Flanelvoorbeeld 2-2
Flanelfiguren: Zet op koning en
troon
2DN
12,
13,
bezweerders en tovenaars 2DN
- 16.

Niemand durfde koning Nebukadnezar ongehoorzaam te zijn. Het
duurde niet lang of alle mannen waren er, die hij geroepen had.
"Ik heb een droom gehad, die mij erg ongerust heeft gemaakt," zei
hij, "Ik wil weten wat die droom betekent."
"O koning, leef in eeuwigheid!" antwoordden de mannen, "Vertel ons
waar uw droom over ging en dan zullen wij u de betekenis vertellen."
(naar Daniël 2:4)

Klaarblijkelijk
begreep
de
koning
dat
deze
droom
bijzonder belangrijk was, en hij
wilde er zeker van zijn, dat
deze op de juiste manier
uitgelegd zou worden. Hij
scheen te twijfelen aan de
betrouwbaarheid
van
zijn
wijzen en stelde ze daarom op
de proef - als ze werkelijk de
macht hadden om de toekomst
te voorspellen, dan zouden ze
ook in staat zijn om het
verleden naar boven te halen.

"Ik zeg niet, wat ik gedroomd heb." antwoordde de koning. "Als
jullie mij niet vertellen wat ik gedroomd heb en wat het betekent,
zal ik jullie in stukken hakken en van jullie huizen een puinhoop
maken! Maar als jullie mij de droom kunnen vertellen plus de
betekenis," ging hij verder, "zullen jullie geschenken krijgen en
beloningen en heel veel eer."
Deze mannen, de zogenaamde wijzen, konden hun oren niet geloven.
"Vertel ons uw droom," zeiden ze nog eens, "en wij zullen u de
betekenis vertellen."
"Jullie willen tijd rekken," schreeuwde de koning woedend. "Als ik
jullie mijn droom vertel, gaan jullie een betekenis verzinnen. Ik kan
alleen maar weten of jullie mij de waarheid zeggen als jullie mij ook
vertellen wát ik heb gedroomd."

Flanelfiguren: Haal de koning
weg.

De koning was woedend en gaf bevel dat alle wijzen omgebracht
moesten worden!
Daniël en zijn vrienden waren er niet bij, toen de koning deze wijze
mannen sprak.
Laat ik jullie iets over deze mannen vertellen. De Bijbel noemt hen
bezweerders en tovenaars en astrologen (Chaldeeën).
Astrologen zijn mensen die geloven dat de stand van de sterren
dingen in het leven van de mensen laten gebeuren. Zij vertrouwen op
horoscopen. (Diagrammen of schema's die vertellen wat iemand zal
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"Niemand kan doen wat u vraagt," riepen de mannen uit. "Niemand
heeft ooit zoiets onredelijks gevraagd. Dit is te moeilijk. Alleen de
goden kunnen zoiets bekendmaken en die wonen niet tussen de
mensen."

Handleiding

zijn of wat hij zal doen als de maan en de sterren en andere
tekenen aan de hemel op een bepaalde plaats staan.)
Bezweerders en tovenaars maken gebruik van de macht die zij
ontvangen van boze geesten. Dit is tovenarij. (Leg uit dat dit niet
hetzelfde is als goochelen. Goochelen is gebaseerd op trucjes en
vingervlugheid.)
Tovenaars of heksen werken met amuletten of brengen mensen
onder een betovering. Geestenbezweerders roepen demonen of
geesten op door magische formules.
Luister naar wat God over zulke dingen zegt. (Lees het voor uit de
Bijbel) “... U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken
duiden” (Leviticus 19:26), “Pas er ook voor op dat u uw ogen niet
opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren... om u voor
hen neer te buigen en hen te dienen” (naar Deuteronomium 4:19).
Als jij op horoscopen vertrouwt, betekent dat, dat jij hen dient. In
het Woord van God staat: “Onder u mag niemand gevonden worden,
die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt (horoscopen), of aan
wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een
dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de
doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een
gruwel voor de HEERE.” (Deuteronomium 18:10-12).
Steeds weer zegt God, dat Hij zulke dingen haat.

© Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

Begrijpen jullie nu waarom Daniël en zijn vrienden niet bij die
mannen waren, die voor de koning verschenen?
Daniël, Hananja, Misaël en Azarja kenden Gods Woord. Zij moesten
geweten hebben, dat tijd doorbrengen met bezweerders en
tovenaars niet iets was, wat God van hen wilde. Zij wisten dat zij
"nee" moesten zeggen tegen dingen, die slecht voor hun geest
waren. Zij kenden Gods waarschuwingen en gehoorzaamden Hem.
Hebben we deze waarschuwingen ook nu nog nodig?
Heb je wel eens van horoscopen gehoord en mensen die geloven in
horoscopen? Heeft iemand jou wel eens gevraagd om mee te doen
met "glaasje draaien" om antwoord te krijgen op vragen? Misschien
zeggen ze wel dat het alleen maar voor de grap is. Misschien heb je
wel eens gehoord van kristalbollen of dat iemand naar een
waarzegger gaat om te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Er zijn zelfs spelletjes voor kinderen waarbij je geesten kunt
oproepen. Wat moet jij doen als jouw vriendjes of vriendinnetjes
aan deze dingen doen en jou vragen mee te doen? God haat deze
dingen. God waarschuwt ons in Zijn Woord, dat wij aan geen van
34

Voor jonge kinderen: U kunt
volstaan met te zeggen dat er
mensen zijn die de toekomst
kunnen
voorspellen,
bijvoorbeeld met een glazen
bol, maar dat ze dan wel naar
de duivel luisteren en dat de
Heere Jezus niet wil dat wij
daaraan meedoen. Zo staan er
ook wel eens stukjes in
kranten,
boeken
of
tijdschriften, die zeggen dat je
iets wel of niet moet doen,
omdat je onder een bepaald
sterrenbeeld bent geboren.
Maar God waarschuwt ons in de
Bijbel daar niet naar te
luisteren of te handelen. God
wil dat wij op Hem vertrouwen

.
Laat de kinderen de CW zien.

Flanelfiguren: Haal de wijzen
weg

Flanelfiguren: Zet op: Daniël en
zijn vrienden, 2DN - 14, 15

Wijs naar de CW

Als de Heere God ons voor iets waarschuwt, doet Hij dat, omdat Hij
wijs is en weet dat dergelijke dingen ons kwaad zullen doen. Hij wil
ons bewaren voor datgene wat bij de duisternis hoort, bijvoorbeeld
glaasje draaien, toverij, astrologie (horoscopen) en geesten. Als je
toch daaraan zou meedoen, kom je onder de invloed van de boze.
Dan kun je niet meer goed denken en wil je ook niets meer van God
weten, terwijl God zoveel van jou houdt. Hij wil jou bewaren voor al
dit kwaad. Maar dan moet jij “nee” zeggen tegen deze zonden.

Daniël

deze dingen mogen meedoen. Tegen Gods waarschuwing ingaan is
zonde. Al deze dingen maken deel uit van wat het occulte genoemd
wordt.

En als jij gelooft, dat de Heere Jezus jouw Verlosser is, dan zal Hij
je helpen om “nee” te zeggen, zodat jouw geest en gedachten
hiermee niet gevuld worden.
Misschien heb je al wel eens meegedaan aan deze verkeerde dingen.
Dan is het goed om erover te praten met iemand die van de Heere
Jezus houdt, zodat je samen om vergeving kunt vragen. En als jij
gelooft dat de Heere Jezus aan het kruis jouw zonden heeft
gedragen, mag je weer “in het licht” gaan leven. Als jij nog niet
gelooft dat de Heere Jezus jouw Verlosser is, dan hoor je straks op
welke manier je Hem kunt vragen om jou je zonden te vergeven en
hoe je helemaal schoon/nieuw kunt worden.
U kunt u hier beschikbaar
stellen voor een gesprek na de
club, indien er vragen zijn.

Daniël en zijn vrienden hadden naar Gods waarschuwingen
geluisterd. God gaf ze de wijsheid en de kracht om "nee" te zegen
tegen dingen die slecht waren voor hun geest. Daniël, Hananja,
Misaël en Azarja wisten niet wat er zich afspeelde tussen de koning
en die mannen.
Ineens: Klop! Klop! Klop! Daniël opende de deur.
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Misschien heb je nog nooit meegedaan aan deze boze en occulte
praktijken. Maar je hebt wel meegedaan aan andere zonden want
God zegt: "Allen hebben gezondigd" (Romeinen 3:23). Liegen,
spieken, ongehoorzaam zijn en alles waarvan je weet dat het
verkeerd is, zijn zonden. God haat de zonde en waarschuwt ons daar
niet aan mee te doen.

Handleiding

Plaat 2-2  Flanelvoorbeeld 2-3
Daar stond Arioch, de kapitein van de koninklijke lijfwacht. "We
zoeken jullie," zei hij. "Jullie moeten alle vier gedood worden!"
"Waarom? Wat hebben we gedaan?" vroeg Daniël.
Arioch vertelde het hele verhaal over de droom van de koning.
"Jullie vier maken ook deel uit van de wijzen van Babel; daarom
moeten jullie ook gedood worden."
Wat zal Daniël bang geweest zijn, maar hij antwoordde beleefd:
"Waarom heeft de koning zo'n haast? Kan ik de koning spreken?"

Plaat 2-3  Flanelvoorbeeld 2-4
Gelukkig mocht Daniël met de koning spreken. "Geeft u mij
alstublieft nog een beetje tijd," smeekte hij, "dan zal ik u uw droom
vertellen."

Flanelfiguren: Zet op Arioch
2DN – 17
Vraag aan de kinderen wat hun
eerste reactie zou zijn, als ze
het nieuws zouden horen dat ze
mogelijk gedood gaan worden.

Flanelfiguren: Haal Daniël 2DN
- 14 weg, plaats hem voor de
koning op de troon 2DN - 12, 13
op de inzet

De koning vond het goed en Daniël ging snel naar huis naar Hananja,
Misaël en Azarja.

Plaat 2-4

Flanelfiguren: Zet Daniël bij
zijn vrienden.

"Laat jullie werk maar liggen," zei hij. "Wij moeten gaan bidden en
vragen of God ons deze droom van de koning wil laten zien en ook
wat die betekent."
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Flanelvoorbeeld 2-5
Daniël wist dat God hen bij hun probleem wilde helpen, omdat Hij
van hen hield.

Flanelfiguren: Verwissel 2DN 14 en 15 met knielende jonge
mannen, DN - 18, 19

Alle vier brachten ze de dag door in gebed. Soms op hun knieën,
soms wandelend door de kamer. Gebed was nu het aller
belangrijkste. En die nacht droomde Daniël de droom van de koning!
Denk je dat hij, zodra hij wakker werd, meteen naar de koning toe
rende? Nee, dat deed hij niet. Hij ging eerst God danken. Hij zei:
“De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid,
want van Hem is de wijsheid en de kracht!" (Daniël 2:20).
Daniël wist dat hij wijsheid bij God moest zoeken. Toen Daniël God
prees, zei hij: "Hij openbaart (laat zien) diepe en verborgen dingen"
(Daniël 2:22). Laat je niet in met occultisme en de duivel als je
dingen moet weten. In Gods Woord staat: “En als iemand van u in
wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, en ze zal hem
gegeven worden” (Jakobus 1:5).
36

Wijs naar de CW

Vraag de kinderen waar we
antwoorden op onze vragen
kunnen krijgen. In de Bijbel
vinden we antwoorden en
principes die we op elke
situatie kunnen toepassen.
Daarom moeten we de Bijbel
lezen.

Flanelfiguren: Laat Daniël, 2DN
- 14 en Arioch 2DN - 17 zien

Flanelfiguren: Plaats koning en
troon, 2DN - 12, 13

Daniël loofde en dankte God, omdat Hij hem wijsheid gegeven had,
de droom van de koning te weten te komen en de betekenis ervan
gegeven had.

Daniël

Je moet dus geen raad vragen door glaasje draaien, waarzeggers te
bezoeken of andere manieren van de duivel gebruiken. God wil je
altijd helpen.

In de Bijbel staat dat de Heere Jezus Christus de macht en de
wijsheid van God is. Als wij in de Heere Jezus als onze Verlosser
geloven, kunnen wij Hem vertrouwen voor de wijsheid, die wij nodig
hebben. De kennis die uit het occultisme komt is vals, niet waar. De
Heere Jezus zegt: "Ik ben de waarheid." Door Hem krijgen we
echte wijsheid. Laat de duivel jouw hart niet met allemaal leugens
vullen. Zeg "nee" tegen dingen die slecht zijn voor jouw geest.
Vertrouw God voor echte wijsheid.
Nu hij wist dat God hem ware wijsheid had gegeven, ging Daniël
naar Arioch.
"Breng mij bij de koning," zei hij, "en ik zal hem zijn droom
vertellen. Breng de wijzen van Babel niet om het leven."

CLIMAX
Plaat 2-5

Wijs naar de CW

Plaat 2-6  Flanelvoorbeeld 2-6
"U zag een beeld, o koning. Het zag er schrikwekkend uit. Het was
groot en glanzend. Het hoofd was van goud. De borst was van zilver.
De buik en de dijen waren van brons. De benen waren van ijzer. En
de voeten waren van ijzer vermengd met klei (of modder). Toen zag
u een grote steen komen aanrollen die tegen de voeten van het
beeld aankwam, waardoor het beeld omviel en door de steen
helemaal verbrijzeld werd. Het was niet meer dan wat stof dat
opwaaide door de wind. Maar de steen zelf werd zo groot, dat hij
heel de aarde vulde.”
37
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Flanelfiguren: Laat het beeld
2DN - 20 op de inzet zien

Toen Daniël voor de koning stond, vroeg Nebukadnezar hem: "Bent u
in staat mij te vertellen wat ik in mijn droom gezien heb en wat het
betekent?"
"Geen enkele wijze, bezweerder of waarzegger kan dit geheim aan
de koning uitleggen," antwoordde Daniël, "maar er is een God in de
hemel, Die geheimen bekend maakt. Hij heeft mij de droom laten
zien.”
Toen ging Daniël de droom vertellen en uitleggen.

Handleiding

Wat was de koning opgewonden! "Dat is precies wat ik gedroomd
heb." zei hij. Hij luisterde aandachtig, toen Daniël de betekenis van
de droom uitlegde.
"U, o koning Nebukadnezar, bent het gouden hoofd. De God des
hemels heeft u grote macht gegeven. Maar u zult niet voor eeuwig
regeren. Er zullen andere koninkrijken na u komen. Uiteindelijk zal
God een koninkrijk oprichten dat zich over de hele aarde zal
uitbreiden."
Daniël had aan de onredelijke eis van de koning voldaan en de wijzen
van Babel waren gered.

EINDE
De koning boog zich voor Daniël neer om hem te aanbidden. Hij
begreep niet dat God de Enige is, die aanbeden mag worden. Maar
hij gaf toe: "Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der
koningen. Hij openbaart verborgenheden (geheimen); zodat u deze
verborgenheid kon openbaren (bekendmaken)" (Daniël 2:47).

De droom wordt hier kort
weergegeven.
Bij
oudere
kinderen, en indien de tijd het
toelaat, kunt u er dieper op
ingaan. Misschien kunt u enkele
leerlingen
opdragen
de
betekenis nader te bestuderen
en dan aan de groep te
rapporteren. Elk deel van het
beeld vertegenwoordigt een
aards koninkrijk:
Het
gouden
hoofd:
het
Babylonische rijk.
Zilveren borst en armen: het
Perzische rijk (Meden en
Perzen).
Koperen buik en heupen: het
Griekse rijk (Alexander de
Grote).
IJzeren benen: het Romeinse
rijk. Wordt ijzer vermengd
met klei: sterk als ijzer, zwak
als klei.
De steen die tot een berg
groeit, vertegenwoordigt het
koninkrijk
van
God
dat
gevestigd zal worden door de
Heere
Jezus
bij
Zijn
wederkomst, als Hij de macht
van alle koninkrijken op aarde
overneemt.

Koning Nebukadnezar vereerde Daniël met cadeaus en gaf hem een
nog belangrijker baan dan hij al had. Daniël kreeg promotie.
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"Krijgen mijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego ook
promotie?" vroeg Daniël. En de koning vereerde ook hen.

Wijs naar de CW

De tijd van het koninkrijk waar Daniël over vertelde, dat de hele
aarde zal vervullen, is nog niet gekomen. Wie zal Koning over dat
koninkrijk zijn? Juist ja, de Heere Jezus. Luister maar (lees Lukas
1:31 - 33). De wijze mannen vroegen ook al naar de koning die
geboren zou zijn, weet je nog? Maar de Heere Jezus was niet een
aardse koning, een koning zoals wij die kennen. Hij is koning van een
hemels koninkrijk, maar sommige mensen spotten met Hem en
vonden dat Hij een bedrieger was.

Flanelfiguren:
(Verwissel
koning, figuur 2DN - 12, met
2DN - 21, neerbuigende koning)

Na 33 jaar op aarde geleefd te hebben stierf de Heere Jezus aan
het kruis. Toen Hij aan het kruis hing, waren deze woorden te lezen:
"DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN" (Mattheüs 27:37).

Flanelfiguren: Haal alles weg,
inclusief de achtergrond. Plaats
het kruis, 2DN - 22.)

Maar hoe kon een koning aan een kruis geslagen worden om te
sterven? Hij stierf niet, omdat Hij koning was. Hij stierf voor jullie
en mijn zonden. De zonde van boze gedachten en andere zonden, die
jullie gedaan hebben - omdat de straf voor de zonde de dood is. De
Heere Jezus heeft voor ons de straf gedragen. Hij stierf aan het
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Heb jij al tegen de Heere Jezus gezegd dat je spijt hebt van alle
zonden die je hebt gedaan? Als je dat tegen Hem zegt en dat ook
echt meent, dan wil de Heere Jezus jou al jouw zonden vergeven.
Dan mag je helemaal “nieuw” worden en hoeft God jou nooit meer te
straffen voor jouw zonden. Dan mag je voor altijd bij Hem wonen.
In de Bijbel staat (Romeinen 6:23): “Want het loon van de zonde is
de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus onze Heere”.

Daniël

kruis en werd begraven. God heeft Hem opgewekt uit de doden en
nu leeft Hij in de hemel.

Als je in de Heere Jezus gelooft, ontvang je het nieuwe leven, maar
als je niet in Hem gelooft en naar de duivel luistert, dan zul je voor
eeuwig van God gescheiden zijn. Ook jij kunt in de Heere Jezus
geloven. Je kunt het nu tegen Hem zeggen of vanavond wanneer je
thuis bent.
Als jij gevraagd hebt of de Heere Jezus jouw Verlosser wil zijn, wil
Hij ook de koning van jouw leven zijn. De koning zijn betekent de
baas zijn. Als jij God elke dag gehoorzaamt en Zijn wil doet, zal Hij
jou helpen om "nee" te zeggen tegen dingen, die schadelijk zijn voor
jouw geestelijke leven.
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Handleiding

Herhalingsspel
1. Wat ontdekte de koning toen hij Daniël en zijn vrienden voor
de eerste keer gesproken had. (Hij ontdekte dat niemand zo
goed was als zij. Ze waren tien maal zo goed als de anderen
die dezelfde opleiding hadden gehad.)
2. Zij gingen horen bij een heel bijzondere groep mensen in
Babel. Hoe noemde men die groep? (De wijzen.)
3. Waarom riep de koning plotseling zijn wijzen bij elkaar?
(Omdat hij een droom had gehad, waardoor hij erg van
streek was geraakt.)
4. Waarom waren Daniël, Hananja, Azarja en Misaël niet bij die
wijze mannen? (Zij wisten dat deze wijzen dingen deden, die
in Gods Woord verboden worden, dus gingen Daniël en zijn
vrienden niet met deze slechte mannen om.)
5. Wat vindt God van tovenarij, astrologie, horoscopen en alles
wat daar op lijkt? (Hij heeft er een afschuw van.)
6. Wat moet jij doen, als iemand jou vraagt hieraan mee te
doen? (Zeg "nee" tegen ze. God verafschuwt deze dingen en
dat moet jij ook.)
7. Waarom zijn deze dingen slecht voor ons? (Ze maken ons
hoofd vol met twijfels en slechte gedachten, die tegen God
ingaan.)
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8. Hoe antwoordde God Daniël toen hij en zijn vrienden
gebeden hadden? (Daniël droomde dezelfde droom als de
koning.)
9. Wat deed Daniël, voordat hij de droom aan de koning
uitlegde? (Hij loofde God voor het antwoord op hun gebed.)
10. Wat was Daniëls uitleg van de droom? (Het beeld stelde
koninkrijken voor, die allemaal vernietigd zouden worden.
Uiteindelijk zou er een koninkrijk over de hele aarde komen.)
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“Vragen en punten”
Maak een kopie van de vragen
en knip ze uit. Doe ze in een
papieren zak waarop u een
groot vraagteken bevestigd
heeft.
Schrijf op stroken papier
punten voor de vragen en doe
deze in een zak waarop u het
woord ‘punten’ bevestigd
heeft.
Verdeel de groep in twee
teams. Per beurt mag een kind
een vraag uit de zak trekken.
Als hij de vraag goed
beantwoord heeft, dan mag
hij punten trekken uit de
puntenzak. Het team met de
meeste punten heeft
gewonnen.

Wijsheidsjacht
Maak een fotokopie van de onderstaande kreten, knip ze van elkaar
los en stop ze in een papieren zak. Zeg tegen de kinderen dat ze op
wijsheidsjacht gaan. Laat om de beurt een kind een stuk papier uit
de zak halen en het hardop voorlezen. Vraag de groep of dit een
goede of verkeerde soort wijsheid is om op te jagen. Spreek er met
elkaar over en benadruk dat alleen God ware wijsheid geeft door
Zijn Woord en Zijn mensen als antwoord op gebed.













Daniël

Leeractiviteit

Lees je horoscoop in de krant.
Raadpleeg een ouija bord om een antwoord te krijgen op
jouw problemen.
Spreuken 3:5, 6 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,en
steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan
zal Hij je paden rechtmaken.
Spreek met een volwassen Christen die jij kunt vertrouwen
Ga op internet kijken
Hebreeën 13:6, Hebreeën 13:3 Daarom kunnen wij met
vertrouwen zeggen: “De Heere is mij een Helper en ik zal
niet vrezen. Wat zal een mens mij doen”
Efeze 6:10 “Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van
Zijn macht.”
Ga naar iemand die je hand kan lezen.
Lees je Bijbel bid elke dag.

Sluit af met gebed, vraag God de gelovige kinderen te helpen met
"nee" zeggen, tegen dingen die slecht voor hun geest zijn.
Vraag of God de kinderen die Hem nog niet kennen, wil helpen en
dat ze mogen gaan begrijpen, dat in God alle wijsheid en kracht is.
En dat zij ook in deze God mogen gaan geloven. Dat ze de Heere
Jezus zullen gaan aannemen als hun Verlosser.
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Huiswerk

Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Handleiding

Verwerking
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Daniël

Les 3
De uitdaging
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Daniël 3:1-30

Bijbeltekst om aan te leren: “De Heere is voor mij een
Helper en ik zal niet vrezen.
Wat zal een mens mij doen” –
Hebreeën 13:6
Centrale Waarheid:

God helpt hen die zich aan Zijn
geboden houden.

Toepassing gelovig kind:

Wees niet bang om alleen te
staan, als jij ervoor kiest God
gehoorzaam te zijn.

Toepassing niet-gelovig kind: God vraagt van jou, dat jij je
met Jezus Christus zult
verzoenen.
Platen 3:1-6
Flanelfiguren 3DN:23-30

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

1225.03 a & b
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Visuele hulpmiddelen:
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Handleiding

Lesschema
I.

INLEIDING

a. Heb jij wel eens jouw ouders om iets
gevraagd en dat zij “nee” zeiden?
b. Verhaal over Kim uit Noord-Korea.
II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN

A. Koning Nebukadnezar laat een beeld maken
en nodigt iedere hooggeplaatste uit voor de
inwijding ervan.
B. Iedereen moet het beeld aanbidden. Wie dat
niet doet, zal in de vurige oven geworpen
worden.
C. Sadrach, Mesach en Abednego weigeren het
beeld te aanbidden en worden bij de koning
geroepen.
D. Ze krijgen opnieuw de gelegenheid om het
beeld te aanbidden en weigeren.
E. De woedende koning laat hen in de oven
gooien.
III.

CLIMAX

Nebukadnezar ziet vier in plaats van drie
mannen ongedeerd in de oven lopen.
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IV.

EINDE

Een engel van God heeft deze drie mannen
beschermd en ze komen ongeschonden uit de
oven.
Zoals God bij de drie vrienden was, zo wil God
bij ons zijn, als wij de Heere Jezus aanvaarden
als onze Verlosser.
De koning erkent dat geen god verlossen kan
zoals de God van Sadrach, Mesach en Abednego.
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Tekst om aan te leren: “De Heere is voor mij een Helper en ik zal
niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” (Hebreeën 13:6)

Daniël

Aanleren van de Bijbeltekst

Visuele hulpmiddelen
Maak
een
oven
flanelvoorbeeld 3-1

volgens

Deze
bestaat
uit
de
flanelplaten
29a
en
b.
Daaromheen maakt u een rand
van 3,5 cm van knutselkarton.
Op de achterkant kunt u de
restjes Cefatex plakken, die u
overgehouden hebt bij het
uitknippen van de flanelplaten.
De stippellijntjes van 29a
snijdt of knipt u door; hierin
kunt u de jonge mannen (27) en
de engel figuur (30) steken.
Gebruik voor figuur 27 een
lichtbruine draad van ca. 20 cm
als touw. Sla dat touw van
voren om de polsen en houd de
uiteinden achter de figuur.

Schrijf de CW “God helpt hen die zich aan Zijn geboden houden.”
op een bord of blad papier en wijs er naar als dit in de les wordt
aangegeven.

Inleiding

Ik ga nu een tekst voorlezen, die ons helpt in zulke situaties.
45

© Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

“Waarom hebben jullie zo’n pret?” vroeg mamma aan Jaco en
Rosanne.
“We moesten zo lachen om Josien. We hadden haar muts en haar
wanten verstopt en toen ging ze heel gek huilen,” zei Rosanne
lachend.
“Maar ik vind dat niet leuk!” zei mamma. “Op die manier maak je
Josien kapot. En als jij Josien pest, is dat net zo erg als dat je de
Heere Jezus pest. Beloven jullie dat jullie daar niet meer aan
meedoen?”
Jaco en Rosanne schaamden zich nu. “Nee, mam,” zeiden ze
bedremmeld.
Toen ze de volgende dag naar school fietsten, kwam een jongen uit
hun klas hen tegemoet. “We hebben iets leuks bedacht,” zei hij
geheimzinnig: “we wachten Josien na schooltijd op en dan bekogelen
we haar met modder.”
Ze schrokken allebei, want ze hadden besloten te doen wat de
Heere Jezus wilde. In hun hart begonnen ze te bidden.
“We doen niet mee,” zei Jaco flink.
“Het is gemeen om te pesten,” zei Rosanne.
“Als jullie niet meedoen, gooien we jullie in de vijver!” zei de jongen
dreigend.
In stilte baden ze allebei tot de Heere Jezus. Wat zullen ze
gebeden hebben?
Toen zei Jaco: “Wij gaan tegen de meester zeggen wat jullie van
plan zijn.”
“En als jullie ons in de vijver willen gooien,” zei Rosanne, “dan doen
jullie dat maar. Wij kunnen zwemmen!”
Toen liep die jongen weg.
Toen de school uitging, durfde niemand van de klas Josien iets aan
te doen, en ook Rosanne en Jaco niet.

Handleiding

Presentatie
Lees de tekst langzaam en duidelijk voor uit uw Bijbel. Vraag dan:
wat hadden Rosanne en Jaco aan deze tekst? Lees de tekst dan met
elkaar op van de aanleertekst.

Uitleg
Vrezen betekent bang zijn.
Wat zou een mens mij doen? Mensen kunnen je nooit meer
aandoen dan wat God toelaat.

Toepassing
Niet gelovig kind: Misschien wil jij heel graag bij de Heere Jezus
horen, maar je weet dat ze dat bij jullie thuis niet fijn vinden; of je
bent bang dat je uitgelachen zult worden door je vriendjes. Als jij
de Heere Jezus vraagt jou je zonden te vergeven, dan helpt God jou
om sterk te staan. En niemand zal jou iets kunnen aandoen wat God
niet wil. En als God het toelaat dat ze jou iets aandoen, zal Hij er
ook voor zorgen dat je het aankunt. Als jij niet weet hoe jouw
zonden vergeven worden, mag je na de club naar me toekomen en
kunnen we er samen over spreken.
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Gelovig kind: Misschien kom jij wel in net zo’n situatie terecht als
Josien, of Jaco en Rosanne. Leer deze tekst goed uit je hoofd, dan
kun je er aan denken als dat gebeurt en dan weet je dat mensen te
zwak zijn om jou echt iets aan te doen.

Aanleren:
Zeg de tekst met elkaar op. Bedek, iedere keer dat hij opgezegd
wordt, een groter gedeelte van de tekst tot de groep hem helemaal
uit het hoofd kent.

BIJBELLES
Inleiding
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.
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Daniël

Kim was elf jaar en woonde in Noord-Korea. Kim hield van Gods
Zoon, de Heere 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 Heere 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.
Laat de kinderen de CW zien
en zet het op een duidelijk
zichtbare plaats neer.

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

Iets wordt niet goed als iedereen het doet. Iedereen kan fout zijn.
Wij moeten er voor zorgen dat we doen wat de Heere wil.

Ontwikkeling van de gebeurtenissen.
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 duivel, heeft een heleboel manieren om ons tegen God te
laten zondigen.
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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 Heere
Jezus in de Hemel gaan.)

Handleiding

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.

Plaat 3-1
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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 één
van de vergelijkingen uit of kies een andere.)

Flanelfiguren: figuur 3DN- 23,
koning tegen Babel-horizon

Flanelfiguren: Plaats het beeld,
fig. 3DN -24

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 machthebbers, de landvoogden, de
raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten
(bewindvoerders) en al de autoriteiten (bestuurders) van de
gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning
Nebukadnezar had laten oprichten” (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.
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U zou het kunnen vergelijken
met Nederlandse autoriteiten,
bijvoorbeeld
alle
burgemeesters, ministers, kamerleden.

U kunt op een vel papier de
boodschap van de heraut
opschrijven en een kind laten
voorlezen.

Plaat 3-2  Flanelvoorbeeld 3-2
Tientallen ... misschien wel honderden mensen stonden bij het
standbeeld. Zij waren verbaasd hoe groot en mooi dat beeld er
uitzag. 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
genoemde muziekinstrumenten weg.)

Daniël

Flanelfiguren: Voeg menigte, de
drie
jonge
mannen,
de
herauten, fig. 3DN - 25- 28
toe

"Men zegt u aan, volken, natiën en talen: Op het moment dat u het
geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei
muziekinstrumenten, moet u neervallen 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: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U
zult voor uzelf geen beeld maken ... U zult zich daarvoor niet
neerbuigen, en die niet dienen (uit Exodus 20:3-5).
Welk bevel was belangrijker? Dat van God of dat van
Nebukadnezar? (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.

Flanelfiguren: Plaats de oven,
de omlijsting met de vlammen,
figuur 3DN -29a

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 ze 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.

Flanelfiguren: Haal de figuren
3DN - 23, 25, 26, 28 weg. Laat
de staande jonge mannen, fig.
27, staan

Plaat 3-3
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?
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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!

Handleiding

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."

Flanelfiguren:
Voeg
de
astrologen sprekende met de
koning toe, figuren 3DN - 25
en 23
De Bijbel vermeldt niet waarom
Daniël er niet was. Er kunnen
allerlei redenen voor geweest
zijn.

Nebukadnezar was woedend en schreeuwde: "Breng ze bij mij!"

Plaat 3-4  Flanelvoorbeeld 3-3
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.

Flanelfiguren: Zet de drie
jonge mannen, figuur 3DN - 27,
vlak bij de koning.
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"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: "U 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 hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan
onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven
en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen; En zo niet, het zij u
bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden
beeld dat u hebt opgericht, niet zullen 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."
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Laat een kind deze dappere
woorden van de drie mannen
uitspreken.

Wijs naar de CW

Flanelfiguren: Leg een stukje
bruin garen rond figuur 27

Flanelfiguren: Haal de
jongemannen weg

drie

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!"

Daniël

Flanelfiguren: Voeg de vlam,
3DN - 29b, boven de oven toe

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 gebonden in die oven gegooid?" vroeg hij.

De koning ziet de vierde
persoon
aan
voor
een
godenzoon. Over het algemeen
gelooft men dat het de
gedaante was, waarin de Heere
Jezus verscheen vóór Zijn
menswording. Anderen geloven
dat het een engel was, die God
voor
deze
taak
had
aangewezen.

Plaat 3-5
"Zeker, koning. Dat is zo," antwoordden ze hem.
"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.
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Flanelfiguren: Zet de figuren
van de jongemannen, zonder
garen, en de engel (30) in de
vlammen

Handleiding

Plaat 3-6  Flanelvoorbeeld 3-4

EINDE
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 Heere 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.
Nu wil Hij jullie Verlosser worden. Wil jij vandaag nog in Hem gaan
geloven als jouw Verlosser? In de Bijbel staat: "Geloof in de Heere
Jezus Christus en u zult zalig en worden" (Handelingen 16:31).
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Wil je dit doen? Dit kan nu, daar waar je zit of zelfs vanavond,
wanneer je thuis bent. De Heere Jezus wil dat je in Hem gaat
geloven.
Als jij in de Heere 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 Heere Jezus
zijn Verlosser is: “Ik zal u beslist niet loslaten(= in de steek laten),
Ik zal u beslist niet 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 heeft gezonden en Zijn
dienaren heeft verlost, die op Hem vertrouwd.
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 bevel uitgevaardigd, dat
elk volk, elke natie of taal die enig lasterlijke dingen zegt over de
God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken zal worden
gehouwen zal worden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden
gemaakt, want er is geen andere god die zo redden kan.”
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Flanelfiguren: Haal de figuren
van de jongemannen en de engel
uit de oven; plaats de
jongemannen (27) bij de koning,
zet de menigte (26) ook op het
bord.
Om het geheel nog meer te
benadrukken, laat u een stuk
stof rondgaan dat in de rook
gehangen
heeft.
Hierdoor
zullen kinderen het wonder
beter gaan begrijpen en
waarderen.

Misschien heb jij wel de Heere Jezus aanvaard als jouw Verlosser,
maar 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.

Daniël

Wij weten nooit wat voor uitwerking het heeft als wij "nee" zeggen
tegen het verkeerde. Misschien komen anderen wel tot geloof in de
Heere Jezus, omdat jij voor God uitkomt.

Als jij gelooft dat de Heere 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 beslist niet loslaten, Ik zal u
beslist niet verlaten.” Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
“De Heere is mijn helper....”
Geef de gelovige kinderen de
gelegenheid om stil te bidden

(Neem tijd om te bidden dat de kinderen van God zullen verwachten
kracht te krijgen om te doen wat Hem behaagt. Als u afsluit, vraag
degene die de Heere Jezus die dag hebben aangenomen of die dat
willen doen, u op een plaats die u aangeeft, te ontmoeten voor een
gesprek. Raadpleeg de handleiding hoe u een kind tot Christus leidt.)
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Handleiding

Herhalingsvragen
1. Noem twee van de drie dingen waartegen wij in de lessen
over Daniël hebben geleerd "nee" te zeggen. (a. Dingen, die
slecht zijn voor ons lichaam. b. Dingen die slecht zijn voor
onze geest. c. Anderen, die ons verkeerde dingen willen laten
doen.)
2. Wat deed Nebukadnezar, zodat iedereen zou weten dat hij
een groot koning was? (Hij maakte een gouden beeld om
zichzelf te eren.)
3. Wat voor soort mensen nodigde koning Nebukadnezar uit bij
de inwijding van het beeld? (De belangrijkste mensen uit zijn
koninkrijk)
4. Welk bevel gaf hij? (Als het orkest begint te spelen, moet u
neerknielen en het beeld aanbidden.)
5. Waarom is het verkeerd een mens of een beeld te
aanbidden? (In Gods Woord staat: 'U zult geen andere
goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult zich daarvoor
niet neerbuigen en die niet dienen.’)
6. Wat zeiden Sadrach, Mesach en Abednego tegen
Nebukadnezar, toen hij hun nog een kans gaf? (Onze God kan
ons bevrijden, maar ook als Hij dat niet doet, wij zullen dat
beeld niet aanbidden.)
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7. Wat gebeurde er met de sterke soldaten, die Sadrach,
Mesach en Abednego in de oven gooiden? (De vlammen
sloegen over op hen en doodden hen.)
8. Waarover verbaasde koning Nebukadnezar zich, toen hij in
het vuur keek? (Hij zag vier mannen. Hij zei: "Hebben wij
niet drie mannen gebonden in de oven geworpen?")
9. Wat gebeurde er met Sadrach, Mesach en Abednego? (God
was bij hen in de oven en zorgde ervoor dat ze niet gewond
raakten.)
10. Wat is Gods belofte voor jou, als jij voor Hem uitkomt, in
plaats van met degenen meedoet die Hem ongehoorzaam
zijn? (Ik zal u beslist niet loslaten, en ik zal u beslist niet
verlaten Hebreeën 13:5)
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Spelidee - ‘Geven en nemen’
Schrijf puntenaantallen op
stroken papier en doe deze in
een zak waarop het woord
‘punten’ staat.
Schrijf op een andere zak de
woorden ‘geven en nemen’. Doe
hierin 8 stroken papier met
het woord ‘geven’ en 10 met
het woord ‘nemen’.
Als een kind een vraag goed
beantwoord mag het een
strook uit de puntenzak
nemen. Dan moet hij ook een
strook nemen uit de andere
zak. Als er ‘nemen’ op staat,
mag hij het houden voor de
groep. Als er ‘geven’ op staat
krijgt de clubleider de punten.

Knip uit vilt tien cirkels met een diameter van 15 cm. Teken er met
een viltstift oren, ogen en neus op, om een gezichtje voor te stellen.
Knip uit dun papier ook tien cirkels met een diameter van 10 cm,
waarop u de volgende gebedjes met duidelijke letters schrijft. Plak
deze cirkels aan de achterkant van de gezichten.

Daniël

Leeractiviteit

(U kunt ook donkergekleurd papier nemen en van cefatex neus,
mond en oren knippen, die er aan de ene kant opplakken en aan de
rand van de andere kant restjes cefatex, zodat het aan beide
kanten aan het flanel blijft zitten. Dit is wat goedkoper.)
De gebedjes:
Heere, geef mij moed
Help mij U plezier te doen, Heere.
Laat mij zien, hoe ik weg kan gaan.
Wilt U iemand sturen om mij te helpen.
Geef mij een vriend.
Laat mij zien met wie ik erover moet spreken.
Help mij "nee" te zeggen.
Bescherm mij alstublieft.
Dank U dat U van mij houdt.
Maak mij van binnen sterk.
Laten we eens wat dingen opnoemen, die kinderen kunnen zeggen, als
anderen willen dat zij iets verkeerds doen (Laat de kinderen tien
verschillende dingen naar voren brengen).

Zet bij iedere keer als iemand iets opnoemt een gezicht op het
bord.
God is door Zijn Heilige Geest altijd bij iedereen die gelooft. Hij wil
dat jij sterk staat als kinderen proberen jou zover te krijgen dat jij
Hem ongehoorzaam wordt. Hij wil dat jij met Hem over dit
probleem spreekt, in plaats van dat jij je er zorgen over maakt. Hoe
kun jij God vragen jou te helpen? Elk kind mag een gezicht
omdraaien en het gebed oplezen dat je kunt bidden, als iemand
probeert jou verkeerde dingen te laten doen. Laten we kijken of wij
van al die gezichten af kunnen komen! (Wijs naar de gezichten op
het flanelbord)

55

© Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

Voorbeelden: -Doe niet zo gek -Je durft niet -Iedereen doet het
-Watje -Niemand bidt voor het eten -Ik krijg jou wel na schooltijd
-Stommerd -Bangerik -Probeer het maar. -Het maakt niets uit. -Het
is juist zo leuk. -Niemand die het merkt.

Handleiding

Huiswerk
Bid in het afsluitende gebed dat de kinderen "nee" zullen zeggen,
als ze onder druk gezet worden om mee te doen. Geef de volgende
keer de gelegenheid om te vertellen over hun "nee" zeggen.

Verwerking
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Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Daniël

Les 4
De straf
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Daniël 4:1-37

Bijbeltekst om aan te leren: “God keert Zich tegen de
hoogmoedigen, maar de
nederigen geeft Hij genade.” –
1 Petrus 5:5
Centrale Waarheid:

God haat trots.

Toepassing gelovig kind:

Wees niet trots op wat je kunt
of wat je hebt. Maar wees
dankbaar dat God jou dit heeft
gegeven.

Toepassing niet-gelovig kind: Wees niet zo trots dat je
denkt dat je de Heere Jezus
niet nodig hebt en dat je geen
zondaar bent. Wees juist
nederig en vraag de Heere
Jezus je zonden te vergeven.
Platen 4:1-6
Flanelfiguren 4DN:31-41

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

1225.04 a & b

Opmerking:

Let op hoe in deze les de leer
van het humanisme en New Age
aan de kaak gesteld worden.
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Visuele hulpmiddelen:
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Handleiding

Lesschema
I.

INLEIDING

"Lopen, Mark, lopen!" schreeuwde Sjoerd.

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN

A. Koning Nebukadnezar prijst God.
B. De droom van de koning.
C. De wijzen kunnen de droom niet uitleggen.
D. Daniël durft de droom niet uit te leggen.
E. Uitleg van de droom: Nebukadnezar zal
vernederd worden.
F. Waarschuwing aan Nebukadnezar.
G. “Het grote Babel dat ik gebouwd heb”
H. Aankondiging van de vernedering van
Nebukadnezar.
I. Nebukadnezar leeft zeven jaar als een dier.
III.

CLIMAX
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Nebukadnezar erkent dat God de allerhoogste is
en krijgt zijn koninklijke waardigheid terug.
IV.

EINDE

De laatste woorden van Nebukadnezar.
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Een honkbalknuppel en bal kunnen de inleiding wat spannender
maken.
Schrijf de CW “God haat trots” op een bord of blad papier en wijs
er naar als dit in de les wordt aangegeven.

Daniël

Visuele hulpmiddelen

Aanleren van de Bijbeltekst
Tekst om aan te leren: “God keert Zich tegen de hoogmoedigen,
maar de nederigen geeft Hij genade.” (1 Petrus 5:5)

Inleiding

Presentatie
Lees de tekst voor, of laat een kind hem voorlezen en lees hem dan
samen op van de aanleertekst.

Uitleg
Keert Zich tegen: betekent: tegenwerken, verzet zich tegen
iemand.
Nederigen: bescheiden
Geeft Hij genade: God helpt jou als jij nederig bent.
Hoogmoed: ik ben de belangrijkste en beter dan God of anderen.
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Pappa was bezig de buitenkant van het huis te schilderen. Er stond
een ladder tegen de gevel. Jaco wilde graag de ladder op, maar
pappa wilde het niet hebben.
“Veel te gevaarlijk voor jou!” zei hij.
“Wat kinderachtig van pappa!” dacht Jaco boos: “ik ben geen kleuter
meer.”
Toen pappa weg was en mamma boodschappen ging doen, probeerde
hij het toch. Trots stond hij bovenop de ladder en hij ging nog
kunsten vertonen ook. Maar toen begon de ladder te schudden. Jaco
schreeuwde het uit van angst. Gelukkig kon hij zich nog net op het
nippertje aan de dakgoot vastgrijpen. Daar bleef hij hangen, totdat
mamma en de buurman hem kwamen redden.
Waarom was Jaco in moeilijkheden gekomen? Omdat hij te trots
was om zijn vader te gehoorzamen. Een ander woord voor trots is
hoogmoed. Ik zal jullie voorlezen wat de Bijbel daarvan zegt.

Handleiding

Toepassing
Niet gelovig kind: Als jij denkt dat jij niet van jouw zonden gered
hoeft te worden, en de Heere Jezus niet nodig hebt, dan is dat
hoogmoed en dan zal God jou op een gegeven moment moeten
straffen. Maar als jij zegt: “Heere Jezus, ik heb U nodig om van
mijn zonden gered te worden”, dan geeft de Heere Jezus jou een
nieuw leven. Een leven met de Heere Jezus is het meest waardevolle
leven dat een mens op aarde kan hebben.
Gelovig kind: Wat was moeilijker voor Jaco: om trots te zijn of om
ervoor te kiezen naar zijn vader te luisteren? Hij maakte de
verkeerde keuze en het kwam hem duur te staan. Gelukkig liep het
nog goed af.
Jij kunt ervoor kiezen of jij je leven door God wilt laten leiden of
dat je zelf uitmaakt wat je doet. In het laatste geval leef je net zo
als iemand die niet gelooft, en kan God jou nergens bij helpen. Maar
als jij zo nederig bent dat jij God jouw leven laat leiden, dan helpt
God jou overal bij.
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Aanleren
Bedenk bij de verschillende woorden een gebaar, bijvoorbeeld:
God - wijzen naar boven
Keert Zich tegen - armen recht vooruit steken met de handpalmen
naar voren
Hoogmoedigen - borst vooruit
Nederigen - met gebogen hoofd
Hij - wijzen naar boven
Genade - beide handen op het hoofd
Zeg de tekst op en laat bij iedere keer dat de tekst opgezegd
wordt één van deze bovenstaande woorden weg en vervang die door
een gebaar.

BIJBELLES
Inleiding
"Lopen, Mark, lopen!" schreeuwde Sjoerd, toen Mark om de honken
heen rende. De bal suisde door de lucht het veld in. Ze waren aan
het honkbal spelen en Mark moest het volgende honk halen, voordat
de bal weer terug was. Wam! De bal was net een seconde voordat
Mark het honk had bereikt, terug. (Als kinderen niet weten wat
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(Houd een knots en een bal in
uw hand, als u met het
inleidende verhaaltje begint.)

honkbal is, neem dan als voorbeeld een ander spel dat ze wel
kennen.)

Sjoerd kon hard lopen. Hij raakte bijna altijd de bal en was altijd
heel snel op het honk terug. Als ze aan het voetballen waren, was hij
al bij de doel, voordat iemand hem kon inhalen. Hij had lange benen
en een lenig lichaam.

Daniël

"Ah bah, ik had dat makkelijk kunnen halen," zei Sjoerd kwaad,
terwijl hij woedend naar Mark keek.

"Ik doe er ook veel aan," zei Sjoerd trots. En dat was ook zo. Hij
trainde elke dag. Hij lette goed op wat hij at. Van snoepjes, patat en
frisdrank werd hij te dik en dan zou hij niet zo snel meer zijn. "Ik
vind het best lekker, maar ik neem er niet van." schepte Sjoerd op.
"Ik vind dat ik best trots op mijzelf mag zijn, dat ik zo hard kan
lopen."
Denk je dat hij het recht had om trots te zijn? Heb jij het recht
om op te scheppen als jij ergens goed in bent? Op die manier trots
zijn is egoïstisch. In Gods Woord staat: “Want wie maakt
onderscheidt tussen u? (maakt u anders dan een ander) En wat hebt
u, dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt,
waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?" (1 Korintiërs 4:7)
Wie had Sjoerd zijn lange benen gegeven? Wie had hem de kracht
gegeven om zo hard te lopen? Hij had het van God gekregen. Dus,
had hij het recht om trots te zijn? God haat trots.
Laat de kinderen de CW zien.
Zet deze op een duidelijke
plaats neer.

In onze Bijbelles van vandaag heeft God de trotse koning
Nebukadnezar iets heel belangrijks te leren. De koning zelf vertelt
erover in het boek Daniël, hoofdstuk 4.
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(Als
u
de
vorige
geschiedenissen uit deze serie
niet verteld hebt, sla dan de
volgende twee alinea’s over.)

Weten jullie nog, van de vorige keer, de naam van een trotse, boze
man? (Nebukadnezar) Waarom was hij zo boos? (Omdat Sadrach,
Mesach en Abednego niet zijn beeld wilden aanbidden.) Toen God
deze drie vrienden in de vurige oven beschermd had, gaf
Nebukadnezar een bevel. Hij stond niet toe dat iemand slecht van
hun God sprak. Hij zei: "Er is geen andere God, die op zo'n manier
kan verlossen.”
Maar het was niet de laatste keer, dat Nebukadnezar problemen
had met zijn trots.

Handleiding

Flanelfiguren:

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Plaat 4-1

Laat
de
schrijvende
Nebukadnezar zien, fig 4DN 31

Zo begon hij: "Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen,
die op de hele aarde wonen: Moge uw vrede toenemen. Het behaagt
mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan
heeft, te kennen te geven." (Daniël 4:1, 2)
Toen noemde Nebukadnezar Gods grote wonderen. Hij zei dat het
koninkrijk van God een eeuwig durend koninkrijk was.

(Haal de koning weg)

Nebukadnezar wist dat zijn koninkrijk, ook al was dit het grootste
van de hele wereld, niet voor eeuwig zou blijven.
Dit zou een trotse koning toch nooit zeggen? Maar het werd
geschreven nadat God Nebukadnezar een belangrijke les had
geleerd. Moet je maar eens luisteren. Het begon met een droom.
Nebukadnezar vond zichzelf geweldig. Hij had alles wat zijn hart
begeerde. Toen kreeg hij een droom, die hem angstig maakte.
Hij zag een boom, die midden op de aarde leek te staan. Het was de
grootste boom die Nebukadnezar ooit gezien had. Hij hield van
bomen en hij had er nog nooit één gezien, die zo mooi was als deze.
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De boom werd groot en sterk en reikte tot in de hemel. De koning
dacht dat hij in de hele wereld te zien was.
De boom had niet alleen mooie bladeren; hij had ook een heleboel
heerlijke vruchten. De vruchten waren goed voor de mensen en de
dieren. Natuurlijk gaf deze boom heerlijk schaduw en alle dieren
genoten daarvan. En allerlei soorten vogels maakten hun nest in zijn
takken.

Flanelfiguren:
Laat
Nebukadnezar slapende zien,
figuur 4DN - 323
Waarschijnlijk heeft deze
droom plaatsgevonden 30 jaar
na de gebeurtenis met de
vurige oven.
Kleuters kunnen de slapende
koning nadoen.
Flanelfiguren: Voeg de boom
met de dieren toe, figuur 4DN
- 33

Terwijl Nebukadnezar van deze enorme boom genoot, gebeurde er
in zijn droom iets vreemds.
Hij zag een engel uit de hemel naar beneden komen. Nebukadnezar
beschrijft het als volgt: De engel zei dit: "Houw die boom om, kap
zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de
dieren er vanonder wegvluchten en de vogels van zijn takken, maar
laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel in een ijzeren en
bronzen band, in het jonge gras van het veld; laat hem bevochtigd
worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren
van het veld zijn" (naar Daniël 4:23).
Maar de droom was nog niet afgelopen. Wat de engel toen zei, was
nog veel erger.
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Flanelfiguren: Verwissel de
boom en de dieren met de
engel en de stronk, figuren
4DN - 34, 35

Lees dit voor uit de Bijbel.

Flanelfiguren:
Nebukadnezar
en de wijze mannen, staande
figuren 4DN - 36, 37

Flanelfiguren: Haal de wijze
mannen, figuur 4DN - 37, weg

Flanelfiguren: Plaats
figuur 4DN - 38

Daniël,

De droom was voorbij. Nebukadnezar werd wakker. Hij voelde zich
niet meer een groot man. Hij was ongerust: wat zou dat betekenen?

Daniël

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg

"Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een
mens is, laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laten er
zeven tijden over hem voorbijgaan…… Opdat de levenden erkennen
dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen,
en dat geeft aan wie Hij wil." (Daniël 4:16, 17).

Plaat 4-2  Flanelvoorbeeld 4-1
"Breng de wijzen hier," beval hij. "Zij moeten mij de uitleg van de
droom geven."
De wijzen kwamen, de geleerden, bezweerders, astrologen en
waarzeggers. Denken jullie dat zij de droom konden uitleggen? Nee!
Toen kwam Daniël.

Flanelvoorbeeld 4-2
"O Beltsazar, Ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont,"
riep Nebukadnezar uit. (Beltsazar was de Babelse naam van Daniël.)
"Geen geheim is u te groot. Vertel mij wat deze droom betekent,"
commandeerde de koning.
Tot in de details vertelde hij Daniël de hele droom. "Ik weet dat u
deze droom aan mij kunt uitleggen, Beltsazar," besloot
Nebukadnezar. Maar Daniël zei geen woord.
Doodse stilte.

De betekenis van de droom was zo verschrikkelijk dat Daniël het
niet aan de koning durfde te vertellen. Waarschijnlijk waren Daniël
en de koning in die tijd goede vrienden geworden. Maar Daniël wist
dat hij de waarheid moest vertellen.
Soms vertellen we liever niet de waarheid omdat de waarheid zo
onvriendelijk lijkt. Ik vind het fijn om jullie te vertellen, dat jij, als
je in de Heere Jezus gelooft als de Verlosser van jouw zonden, voor
altijd een kind van God wordt. Dat is een blijde waarheid. Maar ik
vind het niet fijn tegen jullie te zeggen, wat er gebeurt als jullie
Hem niet aannemen. Dat jij voor eeuwig gescheiden zult zijn van
God op een plaats, die in de Bijbel hel genoemd wordt. Dat is een
verdrietige waarheid, maar hij moet wel verteld worden.
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Eindelijk zei Daniël langzaam en zacht: "Majesteit, sloeg deze
droom maar op degenen, die u haten! Had het alleen maar
betrekking op uw vijanden!"

Handleiding

Plaat 4-3
Hier is de verdrietig waarheid, die Daniël moest vertellen. "De boom
die u zag, bent u," legde Daniël uit. "U bent groot geworden. U
regeert over het grootste koninkrijk van de aarde. Iedereen heeft
van uw grootheid gehoord. Maar u hebt een engel uit de hemel zien
neerdalen, die zei: "'Hak de boom om en vernietig hem.'"
"Dit is de betekenis, o koning. En dit is het bevel van de
Allerhoogste voor u meneer de koning."
Daniël koos elk woord voorzichtig uit. "U zult bij de mensen
weggejaagd worden en bij de wilde dieren wonen. U zult gras eten
als het vee en nat worden van de dauw. Zeven jaren zullen voorbij
gaan, totdat u zult weten, dat de Allerhoogste God de werkelijke
regeerder van de aarde is - totdat u erkent dat God boven alle
koninkrijken van de aarde staat."
Daniël wist dat koning Nebukadnezar verschrikkelijk trots was op
zichzelf en op Babel. God moest een paar verschrikkelijke dingen
laten gebeuren om de koning te doen erkennen, dat God groter is,
dan wie ook maar. God haat trots of hoogmoed.
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God is heilig (100% goed). Hij is echt de Allerhoogste God,
Schepper van hemel en aarde. Maar God is ook een God van liefde.
God hield van Nebukadnezar. En God houdt van jou. In de Bijbel
staat dat God jou liefheeft (1 Johannes 4:10). Hij geeft zoveel om
jou, dat Hij wil dat jij Hem leert kennen. Zo hield Hij ook van
Nebukadnezar en wilde Hij dat de koning Hem zou leren kennen.
Daniël had nog meer tegen deze trotse koning te zeggen. "Het bevel
om de stronk van de boom te laten zitten, betekent dat uw
koninkrijk aan u zal worden teruggegeven, als u erkent dat God
alleen de regeerder is van hemel en aarde."
Toen gaf Daniël Nebukadnezar een goede raad. "Keer u af van uw
zonden." De trots van deze grote machthebber was zonde.
God haat zonde. Wij hebben op veel manieren gezondigd. In Psalm
14:2, 3 zegt God dat Hij neerkijkt uit de hemel om te zien of er
iemand wil doen wat God wil. Allen zijn van God afgekeerd en
niemand doet goed, zelfs niet één. Misschien ben jij trots en denk
jij, dat jij beter bent dan de anderen. Je geeft jezelf de eer in
plaats van God te danken voor de fijne dingen die er met jou
gebeurd zijn. Misschien ben jij gemeen en vervelend tegen iemand
bij je thuis of op school. Of misschien jok jij wel en spiek jij. Jij
weet best aan welke zonde jij nu moet denken en God weet het ook.
Zonde moet gestraft worden. Gods woord noemt die straf de dood het soort dood, dat gescheiden zijn van God betekent.
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Er
is
een
bepaalde
geestesziekte
bekend,
waardoor mensen gaan denken
dat ze dieren zijn en er naar
doen. Dit kan de ziekte zijn
geweest, die Nebukadnezar
had.

Wijs naar de CW

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg
en
laat
koning
Nebukadnezar zien, staande,
trots, figuur 4DN - 39.

Daniël

De straf, die Nebukadnezar zou krijgen om voor zijn zonden te
boeten, maakte Daniël verdrietig. Hij gaf nog meer goede raad aan
de koning: "Weest rechtvaardig. Weest royaal en vriendelijk en
genadig tegen de arme." Nebukadnezar was een wrede koning. Als
Nebukadnezar God de eer gaf, die Hij verdiende, zou de koning
veranderen. Daniëls laatste woorden waren deze: "Als u verandert,
zal God misschien uw grootheid laten voortduren."

Plaat 4-4
Er ging een heel jaar voorbij, toen op een dag gebeurde het.
Nebukadnezar wandelde op het dak van zijn koninklijk paleis en keek
uit over de grote stad Babel. Het was een heel mooie stad. De hoge
muren er omheen waren breed genoeg voor wagenrennen, te
vergelijken met een autosnelweg. Er waren hangende tuinen, die
nergens anders te zien waren. Nebukadnezar noemde zijn paleis:
"De Woonplaats van de Majesteit."
De koning zei en dacht bij zichzelf: "Kijk naar dit grote Babel dat ik
gemaakt heb. Kijk naar dit paleis, mijn koninklijke woning. Zie wat ik
gedaan heb," pochte hij. "Dat alles door mijn macht en mijn kracht
tot eer en glorie van mijn majesteit."
Wat was er verkeerd aan dat koning Nebukadnezar dit allemaal over
zichzelf zei? Denk jij dat hij al die prachtige dingen met zijn eigen
handen gemaakt had? Wie had hem de wijsheid gegeven om deze
dingen te laten bouwen? Wie had hem de kracht gegeven en hem tot
een belangrijk man gemaakt?

Praat hier over de principes van
de New Age en het humanisme.

Er zijn mensen, die zeggen: "Je kunt van jouw leven een succes
maken zonder God." Ze zeggen: "Je bent van jezelf goed." Dat is
niet waar. Als je zo over jezelf denkt en spreekt laat je zien dat je
boordevol hoogmoed zit. Jij hebt de Heere Jezus Christus nodig
zodat jouw leven verandert en jij nederig wordt.
God gaf Zijn volmaakte Zoon, zodat jij verlost kunt worden van jouw
zonde van hoogmoed. De Heere Jezus nam de straf voor al jouw
zonden op Zich, toen Hij stierf en Zijn bloed gaf aan het kruis.
“Christus is gestorven voor onze zonden" (1 Korintiërs 15:3). Door
de Heere Jezus uit de doden op te wekken, liet God zien dat Hij die
straf voor de zonde genoeg vond. Als jij gelooft dat Hij jou je
zonden vergeeft, zal Hij in jou komen wonen.
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Het was alsof Nebukadnezar hiermee wilde zeggen: "Ik ben mijn
eigen God. Ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan alles zijn wat ik wil,
door mijn eigen kracht."

Handleiding

Dan kan God jou de kracht geven om je van je opschepperij en
grootdoenerij af te keren. Wil jij jouw leven vandaag door God laten
veranderen, zodat Hij er blij mee is? Als je hier vragen over hebt,
mag je na de club bij me komen.
God was niet blij met de opschepperij van Nebukadnezar. Terwijl de
koning nog bezig was te vertellen over wat hij allemaal wel had
gedaan, hoorde hij een stem uit de hemel: "Koning Nebukadnezar,
hier is een boodschap voor u. Uw koninklijke macht is van u
afgenomen. U zult bij de mensen weggejaagd worden. U zult bij de
wilde dieren wonen. U zult gras eten als het vee. Zeven jaren zullen
voorbijgaan, totdat u weet en erkent dat de Allerhoogste de
regeerder is over koninkrijken en mensen; dat Hij koninklijke macht
geeft aan wie Hij wil."

Plaat 4-5
Onmiddellijk werd Nebukadnezar als een krankzinnige uit zijn paleis
gejaagd, het veld in, waar hij net als een dier werd! Hij at gras als
een koe. Zijn haren werden als de veren van een arend. Zijn nagels
groeiden als de klauwen van vogels. Dag en nacht zwierf hij door de
velden en bossen. Zijn lichaam werd nat van de dauw. De grote
Nebukadnezar was niet langer groot.
Eén jaar, twee jaar, drie jaar.... zeven jaren gingen voorbij. Nadat
hij zeven jaar als een dier geleefd had, leerde Nebukadnezar de les,
die hij van God moest leren.

Flanelfiguren: Haal de staande
Nebukadnezar weg en zet hem
als dier, figuur 4DN - 40,
ervoor in de plaats

Laat de kinderen raden hoeveel
jaar het zo bleef.
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CLIMAX
"Ik hief mijn ogen op naar de hemel," vertelde hij: "Mijn verstand
kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en
verheerlijkte Hem, Die eeuwig leeft."

Plaat 4-6
Luister naar de lofprijzing van Nebukadnezar: "Al de bewoners van
de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de
legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand
die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?"
Nebukadnezars lofzang zegt: God is almachtig.
God kon de zonde van Nebukadnezar vergeven, toen hij toegaf dat
God goed was en hij verkeerd. God is bereid jou te vergeven als jij
jouw zonden toegeeft. Jij moet geloven dat de enige manier om
vergeving te krijgen is, geloven dat de Heere Jezus Christus voor
66

Flanelfiguren: Haal de figuur
weg

Flanelfiguren: Zet de figuur
4DN - 41, de koning, op

Daniël

jou gestorven is en weer is opgestaan. In Gods Woord staat: “Maar
allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”
(Johannes 1:12). Jij wordt een kind van God als jij jouw zonden
toegeeft en in de Heere Jezus gaat geloven, die de straf van jouw
zonden op zich nam. Wil jij vandaag in Hem gaan geloven?
Toen Nebukadnezar God de eer gaf, werd zijn koningschap aan hem
teruggegeven, precies zoals God beloofd had. De koning ging weer
op zijn troon zitten en hij kreeg alle eer, die hij vroeger had gehad.

Flanelfiguren: Haal figuur 4DN
-41 weg; plaats koning, figuur
4DN - 31

EINDE
De laatste woorden, die wij van Nebukadnezar in de Bijbel lezen zijn
deze: "Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de
Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden
gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun
weg gaan." (Daniël 4:37).
Misschien hoor jij bij degenen die de Heere Jezus als Verlosser van
hun zonden hebben aangenomen, maar nog vol trots zitten. Je hebt
uit deze geschiedenis gehoord, hoe erg God trots haat. Misschien
denk je wel van jezelf dat je er leuk uitziet, of dat je knap bent, of
slim, of belangrijk. Als jij je op wat voor manier ook, beter voelt dan
een ander, houd dan daarmee op en belijd deze trotse gedachten
aan God. Hij heeft beloofd jou te vergeven (1 Johannes 1:9). Hij wil
jou helpen om sterk te zijn en nee te zeggen tegen hoogmoed.
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Herhalingsspel
Handleiding

1. Hoe reageerde koning Nebukadnezar op zijn droom, waarin
een boom werd omgehakt? (Hij werd bang)
2. Wie riep de koning om de droom aan hem uit te leggen?
(Eerst de wijzen, toen Daniël)
3. Waarom wilde Daniël de koning niet de betekenis van de
droom vertellen? (De betekenis was zo verschrikkelijk, dat
Daniël niet wilde dat de koning dit zou overkomen.)
4. Wat raadde Daniël de koning aan te doen? (Zich af te keren
van de zonde en goed te doen.)
5. Wat was de zonde van koning Nebukadnezar? (Trots)
6. Koning Nebukadnezar bekeerde zich niet van zijn zonde.
Wat gebeurde er dus met hem? (Hij werd als een dier, en at
het gras van het land. Zijn nagels werden als vogelklauwen.
Zijn haren waren net veren. Dit allemaal duurde zeven jaar.)
7. Wat gebeurde er met koning Nebukadnezar aan het eind van
zijn straf? (Hij kreeg zijn verstand terug en prees de ware
God en gaf Hem de eer.)

Spelidee - ‘Spel het woord’
Verdeel de groep in twee
teams.
Schrijf de letters van het
woord ‘hoogmoed’ op stroken
papier. (U kunt ook een ander
woord nemen) Schrijf op 4
stroken het woord ‘sorry’. Doe
deze stroken in een grote
envelop. Als een kind een
vraag goed beantwoord mag
het een strook trekken uit de
envelop. Als het een letter is,
verdient dat team 100 punten.
Als het ‘sorry’ trekt, krijgt
dat team geen punten.
Als een kind het woord denkt
te weten mag hij het zeggen.
Als het goed is verdiend dat
team nog eens extra 200
punten.
Het spel is beëindigd als alle
vragen beantwoord zijn of als
alle letters getrokken zijn.

8. Nadat Nebukadnezar God de eer had gegeven, wat deed God
toen voor hem? (Hij gaf hem het koninkrijk terug en
Nebukadnezar regeerde weer vanaf zijn troon.)
9. Als jij trotse gedachten hebt, en je denkt dat je beter bent
dan anderen, wat moet je dan doen? (Deze trotse gedachten
aan God belijden.)
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10. Wat staat er in de Bijbel over hoe God over trots denkt?
(Hij haat het.)
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Stel uzelf
beschikbaar.

na

vraag

9

Als jij nog niet zeker weet dat
jouw zonden vergeven zijn,
laten we er dan samen, na
afloop van de club, over
spreken. Vertel de kinderen,
die met u willen spreken, waar
zij u na de club kunnen
ontmoeten.

Leeractiviteit
Daniël

Verdeel de groep in ten hoogste drie groepen jongens en drie
groepen meisjes. Geef elke groep een stuk papier met een trotse
opmerking erop geschreven. Laat elke groep hier vijf minuten met
elkaar over spreken en datgene opschrijven wat een nederig persoon
zou zeggen. Laat elke groep de trotse en de nederige opmerkingen
uitspelen. De nederige opmerking die hieronder staan, zijn om
achter de hand te houden, als u een groep een beetje op gang moet
helpen. Maar moedig hun aan zelf iets te bedenken.
Jongens
"Ik zie dat je een nieuwe fiets voor je verjaardag hebt gekregen,
Jaap. Je zult er heus niet harder op vooruit komen. Ik kan nog
steeds veel harder dan jij."
("Jaap, je hebt een prachtfiets. Wat leuk dat je die voor je
verjaardag hebt gekregen.")
"Ik heb geen tijd om voor mijn spreekbeurt te bidden. Ik doe
gewoon goed mijn best en dan krijg ik vast wel een hoog cijfer."
("Lieve Heer, dank U dat U beloofd heeft dat U altijd bij mij zult
zijn. Wilt U mijn gedachten leiden zodat U de eer krijgt bij mijn
spreekbeurt.)
"Jij kunt niet meedoen, Sietse. Je mist altijd de bal. Ga maar met
iemand anders spelen."
("Kom maar met ons meedoen, Sietse. Dan gaan we straks eerst
even oefenen.")

"Vooruit Martine, laten we snel de straat oversteken voordat Els
ons ziet. Zij heeft van die rare kleren aan."
("Kijk Martine, daar heb je Els. Ik denk dat ze helemaal alleen is.
Misschien kunnen we haar meenemen naar de tweedehands
kledingbeurs en proberen wat leuks voor haar uit te zoeken.")
"Jacqueline liegt altijd. Ik weet niet waarom ze niet, net als ik, de
waarheid spreekt. Het is een verschrikkelijk kind."
("Lieve Heere, dank U dat U mij geholpen heeft de waarheid te
vertellen. Wilt u Jaqueline helpen beseffen dat het verkeerd is om
te liegen. Wilt U geven dat zij ook in U gaat geloven, zodat U haar
kunt helpen om eerlijk te zijn?"

69

Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

Meisjes
"Liesbeth denkt dat ze alles weet, omdat ze zo goed kan rekenen.
Ik krijg nog liever een 2 dan dat ik haar vraag mij te helpen."
("Liesbeth, kun jij mij met deze som helpen? Jij kunt veel beter
rekenen dan ik.")

Handleiding

Huiswerk
Bid in uw slotgebed, dat kinderen deze week "nee" zullen zeggen
tegen trots. Geef de volgende keer de gelegenheid om hierover te
vertellen.

Verwerking
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Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Daniël

Les 5
Het teken
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Daniël 5:1-31

Bijbeltekst om aan te leren: “Want het loon van de zonde is
de dood, maar de genadegave
van God is eeuwig leven, door
Jezus Christus, onze Heere” Romeinen 6:23
(Als u deze tekst te lang vindt
voor één keer, leer hem dan de
volgende keer ook aan en laat
de tekst, die daar staat,
achterwege.)
Centrale Waarheid:

God wil dat wij Hem
gehoorzamen.

Toepassing gelovig kind:

Wees niet eigenwijs, maar
zoek naar Gods wil

Visuele hulpmiddelen:

Platen 5:1-6
Flanelfiguren 5DN:42-51

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

1225.05 a & b
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Toepassing niet-gelovig kind: Wees niet eigenwijs, maar
erken dat jij de Heere Jezus
nodig hebt als de Verlosser van
jouw zonden.
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Lesschema
Handleiding

I.

INLEIDING

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!
II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN

A. Belsazar viert feest, terwijl de Meden bezig
zijn de stad in te nemen
B. Belsazar laat het gerei van de tempel uit
Jeruzalem halen, iedereen drinkt daaruit en
roemt de afgoden.
C. De schrijvende hand op de muur.
D. De wijzen kunnen het schrift niet uitleggen.
E. De koningin-moeder raadt aan Daniël te
halen.
F. Daniël weigert de geschenken en besluit het
schrift uit te leggen.
G. De uitleg van het schrift.
H. Belsazar heeft niets geleerd van wat koning
Nebukadnezar overkomen is.
I. Mene: de dagen van de koning zijn geteld.
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J. Tekel: Belsazar heeft niet voldaan aan Gods
eisen.
K. Ufarsin: zijn rijk zal aan de Meden en Perzen
worden gegeven.
III.

CLIMAX

De Meden en Perzen nemen de stad in en
Belsazar wordt gedood.
IV.

EINDE

Uitnodiging niet-gelovig kind: Neem de Heere
Jezus aan als de Verlosser van je zonden.
Oproep gelovig kind: Wees God gehoorzaam en
vraag Hem jou daarmee te helpen.
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Visuele hulpmiddelen

Schrijf de CW “God wil dat wij Hem gehoorzamen” op een bord of
blad papier en wijs er naar als dit in de les wordt aangegeven.

Daniël

Maak voor het herhalingsspel twee kaarten met een F op de ene en
een G op de andere.

Aanleren van de Bijbeltekst
Tekst om aan te leren: “Want het loon, van de zonde is de dood,
maar de genadegave van God is eeuwig leven, in Jezus Christus, onze
Heere” - Romeinen 6:23

Inleiding
De klas had een proefwerk “wereldoriëntatie”. Rosanne wilde een
tien halen. En daar zou ze voor zorgen ook. Ze had alle bladzijden,
die ze moest leren, gekopieerd en op haar schoot gelegd. Ineens
stond de meester naast haar. “Geef dat maar even aan mij wat jij op
schoot hebt liggen!” zei hij streng. Ze moest het wel geven. De
meester maakte een prop van haar repetitieblaadje en gooide die in
de prullenmand. En het cijfer dat ze kreeg was een 1.
“Het was je verdiende loon,” zei Jaco, toen ze samen naar huis
fietsten.
Rosanne 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 een loon; dat ga ik jullie nu voorlezen.

Lees de tekst voor en vraag dan: wat is het loon van de zonde? Lees
de tekst dan met de hele klas op van de aanleertekst.

Uitleg:
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood. - God straft
altijd de zonde. Soms niet direct. Maar als iemand komt te sterven
en hij of zij gelooft niet dat de Heere Jezus voor zijn of haar
zonden is gestorven, dan wordt die persoon gestraft met de
eeuwige dood. En die eeuwige dood is op een plaats waar je voor
altijd gestraft wordt en gescheiden van God bent. De Bijbel noemt
dit de hel. Dat is je verdiende loon.
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Presentatie:

Handleiding

..maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus, onze Heere. - Maar iemand die wel gelooft dat de Heere
Jezus voor zijn of haar zonden is gestraft, krijgt niet zijn
verdiende loon, maar genade. En die genade is dat je voor altijd bij
God in de hemel mag wonen. God geeft ons genade om wat de Heere
Jezus voor ons heeft gedaan.

Toepassing
Niet gelovig kind: Zorg ervoor dat God jou niet je verdiende loon
hoeft te geven. Vraag de Heere Jezus jou je zonden te vergeven,
zodat Hij jou genade geeft en je straks eeuwig leven hebt in de
hemel. Als je daar vragen over hebt, mag je er met mij over komen
praten na de club. Ik wil jou heel graag helpen.
Gelovig kind: Dank God dat Hij jou genade heeft gegeven, zodat jij
straks voor altijd bij Hem mag komen wonen. En vergeet nooit, dat
jij een kind van God bent om wat de Heere Jezus heeft gedaan.

Aanleren
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Neem vellen papier (bijvoorbeeld krantenpapier) die iets groter zijn
dan de bladen van de tekst. Knip in het eerste een aantal grote
gaten, in het tweede iets kleinere, en in het derde nog iets kleinere
gaten. Zeg de tekst één of twee keer op zonder een vel papier
ervoor. Dan met het papier met grote gaten ervoor, dan met de iets
minder grote en dan met de kleine gaten. De laatste keer laat u de
tekst helemaal weg.

BIJBELLES
Inleiding
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 Heere 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: "Ik
kan precies doen wat ik zelf wil. Als er een God is, nou laat Hij mij
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Wijs naar de CW

De
vader
van
Belsazar,
Nebonidus, was voor een groot
gedeelte van de tijd niet in
Babylon. Daarom had hij
Belsazar tot zijn regent
aangesteld.

Flanelfiguren: Plaats figuur
5DN - 42, koning en de gasten

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
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!

Daniël

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.

Plaat 5-1
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 Babylon. 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.

Er wordt gezegd dat de muren
van Babylon 100 meter hoog
waren en 24 meter dik.

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 Heere 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!
De Babyloniërs hadden op deze
tijd van het jaar hun jaarlijkse
feest ter ere van de afgoden.

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. Hoeveel? (Duizend).
Daniël, Gods eigen profeet, was voor koning Nebukadnezar een
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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.

Handleiding

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 Babylon (Daniël
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.

Plaat 5-2  Flanelvoorbeeld 5-1
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."
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Als jij in de Heere 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.
“Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het
huis God, in Jeruzalem had weggehaald, en de koning zijn
machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen, dronken eruit. Zij
dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, koper, ijzer,
hout en steen” (Daniël 5:3, 4).
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Flanelfiguren: Plaats figuur
5DN - 43, dienaren met
zilveren en gouden bekers

Wijs naar de CW

Flanelfiguren: Haal de dienaren
weg en plaats figuur 5DN - 44,
de hand op de muur
Het was de gewoonte dat de
grote daden en overwinningen
van de koning op de muren van
de
feestzaal
werden
geschreven.

Flanelfiguren: Plaats de zin,
5DN - 45

De vader van Belsazar was de
eerste van het rijk en Belsazar
de tweede, dus zou deze man
direct onder hem komen.

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.

Plaat 5-3  Flanelvoorbeeld 5-2
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.

Plaat 5-4  Flanelvoorbeeld 5-3
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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Flanelfiguren: Haal figuren
5DN - 44, de hand, en 5DN 42, koning met gasten, weg.
Plaats de koning staande 5DN 46 en wijze mannen 5DN – 47

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: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht”
(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!

Daniël

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!

Handleiding

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."

Plaat 5-5  Flanelvoorbeeld 5-4
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."

Plaat 5-6
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Flanelfiguren: Haal de wijze
mannen weg en plaats de
koningin-moeder 5DN - 48

"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," zei hij, "de Allerhoogste God gaf aan Nebukadnezar
grote kracht en macht en 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.
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Flanelfiguren: Haal de koningin
weg. Plaats Daniël, 5DN - 49,
met de koning

Daniël

"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:
Schrijf deze woorden en de
betekenis op woordstroken en
laat ze aan de kinderen zien.

MENE MENE TEKEL UFARSIN
MENE betekend geteld. We zeggen weleens: “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 de 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.

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."

79

Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

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: “Want
allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.”

Handleiding

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.
Eén 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
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Gods oordeel of straf voor onze zonden heeft de Heere 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 Heere 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 Heere 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.
".... de genade die God ons schenkt is eeuwig leven door Jezus
Christus onze Heer."
De Heere Jezus zal altijd bij jou zijn en op een dag zul jij voor
altijd bij Hem in de hemel wonen.
Als jij al in de Heere Jezus als je Verlosser gelooft, wat heb je dan
van het verhaal van Belsazar geleerd? Begrijp je nu hoe erg het is
80

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg. Plaats het kruis 2DN - 22
Leg uit wat bekering betekent.
Je omkeren. Weg van de
zonden naar God toe.

Daniël

Wijs naar de CW

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!

Herhalingsspel
1. Buiten de stad Babel was een vijandelijk leger. (G)
Speldidee - Goed en Fout
Kies twee kinderen uit die elk
aan een kant van u gaan staan.
Geef elk van hun een stevig
blad papier met aan de ene
kant een G voor "goed" en aan
de andere kant een F voor
"fout". Als u een van de
onderstaande
beweringen
opnoemt, laat de kinderen dan
hun kaart ophouden om het
antwoord te geven. Als er een
fout antwoord wordt gegeven,
moet dat kind zijn plaats aan
iemand anders afstaan. Als een
kind een goed antwoord geeft
op drie beweringen, krijgt hij
een prijsje en kiest iemand
anders uit om zijn plaats in te
nemen. Zorg ervoor dat iemand
elke foute bewering nader kan
uitleggen.

2. Belsazar was bang dat de stad aangevallen zou worden en liet
soldaten op wacht staan. (F - Hij dacht dat de stadsmuren
hem zouden beschermen en wist dat hij voor een hele tijd
eten in de stad had.)
3. Wij weten dat Belsazar zich niet om het vijandelijk leger
druk maakte, omdat hij een groot feest gaf. (G)
4. De koning gebruikte zijn eigen mooie glazen om wijn voor zijn
gasten in te schenken. (F - Hij had de gouden en zilveren
bekers uit de tempel van Jeruzalem gehaald om wijn in te
schenken.)
5. De koning werd bang toen hij een aankondiging uit een
luidspreker hoorde. (F - Hij was bang, toen hij een hand op
de muur zag schrijven.)
6. De tovenaars van de koning zeiden: "Vraag Daniël wat het
schrift betekent." (F - De koningin-moeder stelde voor dat
hij Daniël zou vragen.)

U kunt zich na vraag 8
beschikbaar stellen voor een
pastoraal gesprek. “Misschien
wil je ook bij de Heere Jezus
horen of heb je vragen over
alles wat we gezegd hebben. Na
de club mag je bij me komen;
dan kunnen we erover praten,
of over andere vragen die je
misschien hebt. Ik zal na de
club ...... (wijs een plaats aan)
staan. Als je bij me komt, weet
ik dat je met me wilt praten”.

8. Gods oordeel over de zonde van Belsazar was dat hij
diezelfde nacht nog zou sterven. (G)
9. Het belangrijkste voor jou om aan Gods oordeel te
ontsnappen is te proberen zo lief mogelijk te zijn. (F - Jij
moet de Heere Jezus, de Enige die zonden kan vergeven, als
jouw Verlosser aanvaarden.)
10. Als jij de Heere Jezus als jouw Verlosser hebt aangenomen,
kun je blijven meedoen met mensen, die van God niets willen
weten, want zij helpen jou het leven fijn te vinden. (F - In
Gods Woord staat, dat je NIET kunt luisteren naar
goddelozen en tegelijk gelukkig zijn. Jij moet de raad volgen,
die in Gods Woord staat.)
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7. Daniël zei tegen de koning: "U hebt de God, die u uw eerste
levensadem heeft gegeven, niet geëerd". (G)

Handleiding

Leeractiviteit
Zwaardoefening en het Ontdekken van Gods Geboden.
Lees met de club Johannes 14:15: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn
geboden in acht”. Praat er met de groep over en wijs hen erop dat
als we God onze liefde willen laten zien, wij moeten doen wat Hij ons
in Zijn Woord vertelt. Gebruik de onderstaande verzen voor de
Zwaardoefening. Om ervoor te zorgen, dat ze het ook begrijpen,
laat u de kinderen pas opstaan, als ze deze vraag kunnen
beantwoorden: Wat zegt God, dat ik moet doen, in dit vers?
Efeze 4:25 - De waarheid spreken
Jeremia 33:3 - God aanroepen (bidden)
Markus 16:15 - Het evangelie verkondigen
Efeze 4:32 - Vriendelijk zijn
2 Timoteüs 2:15 - Een goede arbeider van God zijn
Psalm 119:11 - Gods Woord uit het hoofd leren
1 Johannes 2:1 - Niet zondigen
Spreuken 3:5 - Op de Heere vertrouwen
Efeze 5:20 - Danken
Kolossenzen 3:20 - Je ouders gehoorzamen
Schrijf de geboden, als de kinderen ze gevonden hebben, op het
bord. Sluit af met gebed en vraag of iedereen, die aanwezig is,
zijn/haar liefde aan God wil laten zien door Zijn geboden te houden.
Huiswerk
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In uw gebed aan het eind vraagt u of de kinderen deze week "ja"
zullen zeggen tegen Gods geboden. Geef de volgende keer de
gelegenheid elkaar over deze "ja's" te vertellen.

Verwerking
Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Daniël

Les 6
De bevrijding
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Daniël 6:1-28

Bijbeltekst om aan te leren: “Omdat hij liefde voor Mij
opgevat heeft, zegt God, zal
Ik hem bevrijden. Ik zal hem
in een veilige vesting zetten
want Hij kent Mijn Naam” –
Psalm 91:14
(Als u deze tekst te lang vindt,
kunt u ook alleen het eerste
gedeelte aanleren.)
Centrale Waarheid:

Wees trouw aan God en
gehoorzaam Zijn Woord boven
alles.

Toepassing gelovig kind:

Jij moet God meer gehoorzaam
zijn dan mensen.

Visuele hulpmiddelen:

Platen 6:1-6
Flanelfiguren 6DN:52-61

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

1225.06 a & b
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Toepassing niet-gelovig kind: Wees God gehoorzaam, door in
de Heere Jezus te gaan
geloven als jouw Verlosser.
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Handleiding

Lesschema
I.

INLEIDING

"Karlijn, jij gaat nu eerst je kamer schoonmaken."
II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN

A. Koning Darius stelt stadhouders aan, o.a.
Daniël.
B. De andere stadhouders zijn kwaad van
jaloezie en proberen Daniël ergens van te
beschuldigen.
C. Voorstel aan koning Darius: niemand mag
gedurende 30 dagen een verzoek doen aan
God of mens behalve aan de koning.
D. De koning stemt toe en bezegelt de wet van
Meden en Perzen.
E. Daniël besluit God te gehoorzamen in plaats
van de wet van de koning.
F. Hij wordt betrapt, en de stadhouders zetten
de koning onder druk om Daniël in de
leeuwenkuil te werpen.
G. Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen.
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H. De koning slaapt die nacht niet.
I. De koning gaat de volgende dag naar de
leeuwenkuil.
III.

CLIMAX

Daniël leeft nog. Een engel van God heeft de muil
van de leeuwen toegesloten.
IV.

EINDE

Daniël wordt bevrijd.
Oproep gelovig kind: Dien God trouw.
Uitnodiging niet-gelovig kind: Stel je vertrouwen
op de Heere Jezus.
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Visuele hulpmiddelen

Aanleren van de Bijbeltekst

Daniël

Schrijf de Centrale Waarheid op een groot stuk karton en plaats
deze zo dat alle kinderen het goed kunnen zien. Wijs er naar als dit
in de les wordt aangegeven.

Tekst om aan te leren: “Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft,
zegt God, zal Ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting
zetten want Hij kent Mijn Naam.” - Psalm 91:14.

Inleiding:

Ik ga nu uit de Bijbel hetzelfde lezen, wat de opa van Jaco en
Rosanne gelezen had.

Presentatie:
Lees de tekst uit uw Bijbel voor en vraag dan: Wat had de opa van
Jaco en Rosanne aan die tekst? Lees de tekst dan met de kinderen
op van de aanleertekst.
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De opa van Jaco en Rosanne was op bezoek. Hij vertelde over wat
hij in de oorlog had meegemaakt. Jaco en Rosanne zaten ademloos
te luisteren.
“De nazi’s wilden de Joden vermoorden en het was streng verboden
die arme mensen te helpen. Maar ik wilde God meer gehoorzaam zijn
dan de mensen,” vertelde opa. En hij 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 soldaten voor ons huis. Ze trapten de
deur in, alsof we 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 gelezen hadden. 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 mijn God mij bevrijd,” sloot opa zijn verhaal
af.

Handleiding

Uitleg:
Liefde voor Mij opgevat: God liefhebben.
Bevrijden: waaruit werd de opa uit ons verhaaltje bevrijd?
Veilige vesting: Een vesting is een veilige schuilplaats; het betekent
je bent beschermd.
Hij kent Mijn Naam: betekent dat je gelooft dat God bestaat en
dat je op Hem vertrouwt.

Toepassing:
Niet gelovig kind: Als jij nog niet van de Heere Jezus houdt, vraag
Hem dan of Hij jouw zonden wil vergeven. Dan zal Hij jou bevrijden
van de straf van de zonde. Dat doet Hij omdat Hij zoveel van jou
houdt dat Hij de Heere Jezus naar de aarde is gekomen om voor
jouw zonden te sterven.
Gelovig kind: Het had kunnen zijn dat de soldaten opa wel gevonden
hadden. Maar zelfs dan hadden de nazi’s niet meer met opa kunnen
doen dan God toestond. God zou hem beschermen tegen dat wat hij
niet aankon. En God zou hem helpen om alle nare dingen die hem wel
overkwamen aan te kunnen. Als jij van de Heere Jezus houdt en je
vertrouwt op Hem, dan mag jij daarop vertrouwen. En eens zal God
jou bevrijden van alle pijn, verdriet en narigheid op aarde, als Hij
jou ophaalt om bij Hem in de hemel te komen wonen.

BIJBELLES
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Inleiding
"Karlijn, ik wil dat jij nu eerst je kamer schoonmaakt." Moeder
stond op het punt naar de supermarkt te gaan om boodschappen
voor het weekend te doen. "Kan ik ervan op aan, dat je klaar bent als
ik terugkom?" Zonder op antwoord te wachten, ging moeder weg.
Karlijn keek naar haar kamer. 'Wat een troep,' dacht ze. 'Daar heb
ik alle tijd, dat moeder weg is, voor nodig om op te ruimen. En ik wou
zo graag het laatste hoofdstuk van dat spannende boek uitlezen.'
Snel streek ze de plooien van haar sprei glad. Ze wist dat moeder
daar het eerst naar zou kijken. Toen - rats boem - kleren, schoenen,
blaadjes papier, boeken, het werd allemaal onder het bed geschoven
- in de kast gegooid - in de laden geduwd.
Deed Karlijn wat haar moeder zei? (Laat de kinderen reageren)
"Jens, kan ik er van op aan, dat jij voordat je gaat zwemmen, eerst
het gras maait?" vroeg papa.
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'Het is heerlijk weer om te zwemmen en veel te heet om het gras te
maaien, maar trouw zijn aan God is belangrijker dan doen wat ik wil'
dacht Jens. Hij ging, voor hij ging zwemmen, het gras maaien - zelfs
de hoekjes en vlak bij de bloembedden.
Was Jens trouw aan wat papa hem had gevraagd. (Laat de kinderen
het antwoord geven.) Waarom denk je dat Jens het gras ging
maaien? (Laat de kinderen hier met elkaar over spreken en tot de
conclusie komen dat Jens trouw was tegenover zijn vader, maar ook
trouw was tegenover God. Misschien dacht hij er wel aan hoeveel
God voor hem gedaan had. - Johannes 3:16)

Daniël

"Doe ik, papa," antwoordde Jens. Hij dacht aan de tekst die hij op
het kamp had geleerd. "En alles wat u doet, doe dat van harte, als
voor de Heere en niet voor mensen." (Kolossenzen 3:23)

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.

Flanelfiguren: Plaats de koning,
6DN - 52

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Plaat 6-1

Flanelfiguren: Zet nummer 120,
figuur 6DN - 53 op

Flanelfiguren: Plaats nummer 3,
fig. 6DN - 54 en Daniël, 6DN 55

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.
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.
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Nadat Babel veroverd was, stelde Darius, de nieuwe koning, zijn
eigen groep raadgevers aan. Hij koos 120 stadhouders uit.

Handleiding

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.

Flanelvoorbeeld 6-1
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?

Laat de kinderen de CW zien.

Flanelfiguren:
Voeg
de
stadhouders en de rijksgroten,
fig. 6DN - 56 resp. 6DN - 57,
toe

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 (Efeze 4:30,31).
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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.
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Flanelfiguren: Haal alle figuren
weg. Zet dan 6DN - 56 en 57,
de stadhouders en rijksgroten,
weer op.

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg.

Flanelfiguren: Plaats de mannen
met de koning, 6DN - 57 en 52

Plaat 6-2

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg. Plaats Daniël, 6DN - 55

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?

Wijs naar de CW.

Een paar spionnen gingen letten op wat Daniël zou doen. De tijd voor
gebed brak aan. Zou Daniël nu trouw zijn?
"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: "Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift
ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn
bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie
tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor
het aangezicht van God, precies zoals hij dat voordien had gedaan"
(Daniël 6:11).
Het was voor Daniël helemaal geen vraag tot wie hij zou bidden. Er
staat duidelijk in Gods Woord: "U 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.
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Plaat 6-3  Flanelvoorbeeld 6-2
Flanelfiguren: Haal figuur 6DN
- 55 weg. Plaats op de inzet
Daniël bij het open raam,
figuren 6DN-58 en 59

Daniël

"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."

Handleiding

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?
(1Thessalonicenzen 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
waren?
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
de wet van Meden en Perzen kan hij niet veranderd worden."
Wat 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!"
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In een flits begreep de koning, dat hij in de val gelopen was. Dat zij
een wet hadden laten maken waardoor zij van Daniel af konden
komen. Wat zal hij zichzelf afgevraagd hebben: 'Waarom heb ik
niet 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 gewild dat die wet veranderd kon worden.
Maar 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 mens die zondigt, die zal sterven" (Ezechiël
18:20). 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
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Flanelfiguren: Haal de figuren
en de inzet weg. Laat de
mannen zien die naar de koning
gaan, figuren 6DN - 52 en 67

Flanelfiguren: Haal de mannen
weg, figuur 6DN - 57, en laat
alleen koning Darius staan

Flanelfiguren: Verwissel de
koning op de troon met koning
Darius staande, figuur 6DN 60, Daniël, 6DN - 55 en de
mannen, figuur 56
De
leeuwenkuil
was
waarschijnlijk een hol onder de
grond of put. Er werd een
grote steen over de opening
gerold en met kettingen op zijn
plaats gehouden. Op die
kettingen werd zachte klei
gelegd en de koning zou op die
klei zijn zegelring drukken,
waardoor de opening verzegeld
was. Het zegel kon niet
verbroken worden tot de
aangewezen tijd.

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.

Plaat 6-4
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. 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.
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Flanelfiguren: Haal de figuren
weg, plaats Daniël figuur 6DN 59 in de leeuwenkuil, figuren 61
a-c

Daniël

Zoon gaf om voor onze zonden te betalen. De volmaakte God
bedacht een manier waarop de straf van de wet betaald kon worden.
De Heere 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 Heere Jezus voor jou gestorven is
en dat Hij jou je zonden wil vergeven, dan zal Hij jouw zonden
vergeven!

Handleiding

Plaat 6-5  Flanelvoorbeeld 6-3
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."

Flanelfiguren: U kunt, als u wilt,
de engel uit les 4 toevoegen.
Zet de koning 6DN - 60 op de
inzet, vlak bij de leeuwenkuil.

EINDE
Blij gaf de koning bevel om Daniël uit de kuil te bevrijden.

Plaat 6-6
Hij had nog geen schrammetje opgelopen! Daniël had op zijn God
vertrouwd en God had hem bevrijd.

Flanelfiguren: Haal de figuren
weg. Plaats Daniël met de
koning, figuren 6DN - 55, 60

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."
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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 Heere 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 die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”. 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 Heere
Jezus, de Enige die jou kan vergeven. Hij is voor jouw zonden
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Wijs naar de CW

Daniël

gestorven en weer opgestaan, zodat jij van jouw zonden verlost kunt
worden. In Gods Woord staat: "Stel uw vertrouwen op de Heere
Jezus en u zult zalig worden" (Handelingen 16:31). Wil jij vandaag
nog jouw vertrouwen op Hem stellen?

Herhalingsspel vragen
Herhalingsspel -- Leeuw
Verdeel de groep in twee
teams.
Neem een plaat van een grote
leeuwenkop. (Deze quiz is ook
verkrijgbaar bij het IKEG)
Maak
15
gaatjes
(met
bijvoorbeeld een perforator)
langs de rand van de kop. Neem
15 draadjes van verschillende
lengte en steek deze door de
gaatjes. Als een kind een vraag
goed beantwoord heeft mag
het een draadje trekken voor
zijn team. Aan het einde van de
quiz knoopt elk team zijn
draadjes aan elkaar. Het team
met de langste draad heeft
gewonnen.

1. Waarom gaf koning Darius Daniël zo'n belangrijke plaats in
zijn koninkrijk? (Omdat hij zag dat Daniël trouw was in al
zijn werk.)
2. Wat vonden de andere mannen, met een belangrijke positie,
hiervan? (Ze waren kwaad van jaloezie.)
3. Wat besloten deze mannen in een vergadering waar Daniël
niet bij was? (Proberen iets verkeerds in Daniëls leven te
vinden.)
4. Wat viel deze mannen op van Daniëls leven? (Zij konden niets
verkeerds vinden, maar zagen dat hij drie keer per dag tot
zijn God bad.)
5. Waarom denk je dat Koning Darius een wet ondertekende
waarin stond dat iemand alleen maar tot hem mocht bidden
of anders voor de leeuwen gegooid werd? (De koning was erg
trots, en hij vond zichzelf daardoor erg belangrijk.)

7. Waar vind jij het moeilijk om anderen te vertellen dat jij
God liefhebt en dat zij kunnen zien, dat jij bidt voor het
eten? Noem er twee. (Bij het overblijven op school, op het
schoolplein, in de klas, thuis.)
8. Hoe kun je te weten komen wat God van je wil? (Door de
Bijbel te lezen.)
9. Waarom was de koning zo verdrietig, toen hij hoorde dat
Daniël niet gehoorzaam was geweest aan zijn wet? (De
koning was erg op Daniël gesteld.)
10. Waarom, denk je, zei de koning: "Moge uw God, die u zo
trouw dient, u bevrijden"? (Misschien had hij gehoord van
wat God vroeger voor Daniël had gedaan.)
11. Wat is één belangrijke reden waarom jij teksten uit Gods
Woord moet leren? (Als je ze nodig hebt, heb je ze bij je.)
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6. Wat trok Daniël zich van deze wet aan? (Niets. Hij deed
precies zoals hij gewend was.)

Handleiding

12. Als je nou terugdenkt aan al de verhalen over Daniël,
wanneer wilde hij voor het eerst trouw zijn aan God? (Toen
hij nog een jongeman was en zich in zijn hart voornam God te
gehoorzamen.)

Leeractiviteit
Daag de kinderen uit om het werkje (zie verwerking) in hun kamer
te hangen en er elke dag aan te denken om als Daniël te zijn.
Spreek er met de kinderen over wanneer het moeilijk is om JA te
zeggen tegen God en NEE tegen verleiding. Bijvoorbeeld:
stripboeken lezen terwijl je huiswerk moet maken. Snoep kopen
voor geld in plaats van een cadeautje voor je vriendje. Als de
kinderen verleid worden, kan het zingen van het liedje hen helpen
om sterk te staan in de Heere. 's Avonds kunnen ze over hun NEE
en JA nadenken en of ze de juiste keuzes hebben gemaakt. Zo niet,
dan moeten dit aan de Heere belijden. Daarna kunnen ze aan de
Heere vragen hen te helpen gehoorzaam te zijn, als het moeilijk
wordt.

Verwerking
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Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.

94

Daniël
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Handleiding

Flanelvoorbeelden
Les 1

Les 2
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Les 3

Daniël

Les 4
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Handleiding

Les 5

Les 6
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Daniël

Aanleerteksten
Bijbeltekst les 1
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Handleiding

Bijbeltekst
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les 2

Daniël

les 3

Bijbeltekst
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Handleiding

Bijbeltekst
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les 4

les 5

Knip de verschillende tekstonderdelen uit en plak de juiste tekst en plaatjes tegen elkaar. U kunt eventueel
de plaatsjes kleuren. Wijze van aanleren: bevestig de kaarten, met de tekstkant naar voren aan het
flanelbord of een ander bord. Zeg de tekst een aantal malen met de kinderen op. Tussen het opzeggen
wordt steeds één kaart omgekeerd, zodat het plaatje zichtbaar wordt, totdat alle kaarten omgekeerd zijn.

Daniël

Bijbeltekst
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Handleiding

Daniël

les 6

Bijbeltekst
deel A
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Handleiding

Bijbeltekst
deel B
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les 6

