JONA EN DANIËL LES 3  GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN
DANIEL 3

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen het aanbidden van God voorop stellen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





Uit te leggen waarom Daniëls vrienden de koning ongehoorzaam waren.
Samen te vatten wat er gebeurde nadat de drie Joden in de oven werden geworpen.
Uiteen te zetten wat God over Zichzelf bekend maakte door de drie Joden te redden.

MEMORIEVERS

Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.

TOEPASSINGEN




Wees bereid om te lijden als je de Heer aanbidt.
Getuig van Gods grootheid door te leven in gehoorzaamheid.
Houd je weg van afgoden.

GOD MAAKT NEBUKADNESSAR NEDERI G
Lees Daniël 4
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Nebukadnessar bedreigd Daniëls vrienden (Dan.3:8-18)
Terwijl de lezer zich bekommerd om Daniël en zijn vrienden, onthuld de auteur stilaan wat de Joden deden (en
vermeld nergens iets over Daniël, die mogelijk niet moest meedoen omwille van zijn hoge functie of omdat hij
mogelijk ergens in Babel was voor regeringszaken). Sommige magiërs (Chaldeeuwse mannen) kwamen tot de
koning om te zeggen dat Sadrak, Mesak en Abednego niet hadden gebogen voor de afgod. Ze zeiden tot de
koning: “Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord: uw goden vereren zij niet, en het gouden
beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet” (3:12). De magiërs begrepen dat koning Nebukadnessar
ongehoorzaamheid als een persoonlijke belediging van zijn grootheid zou opnemen. Mogelijk jaloers op de
posities die deze jonge mannen uitoefenden stelde deze magiërs het geloof van Sadrak, Mesak en Abednego
tegenover de trots van Nebukadnessar.
Nebukadnessar kon niet gelovig dat er ook maar iemand zo gedurfd en dwaas kon zijn om hem ongehoorzaam
te zijn. “In toorn en grimmigheid” (3:13), gebood hij Sadrak, Mesak en Abednego om voor hem te komen. Hij
dreigde dat wanneer ze het beeld niet zouden aanbidden, ze in de oven zouden worden gegooid.
Nebukadnessar eindigde zijn felle aanval met te vragen: “Wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen
bevrijden?” (3:15). Zelfs de vorige ontmoeting van Nebukadnessar met de God van Israël (Dan.2) leerde hem
niet te geloven dat God veel machtiger was dan hem. Nebukadnessar had zichzelf boven de goden van de
volkeren verheven en de goden van alle andere volkeren hadden zich onderworpen aan de bevelen van
Nebukadnessar. De God van de Joden zou zeker en vast ook niet kunnen standhouden tegen de machtige
Nebukadnessar!
Ondanks dat ze de rook uit de oven konden ruiken en de vlammen konden zien getuigden Sadrak, Mesak en
Abednego van een standvastig vertrouwen in God. Ze waren zo onbeschaamd voor God dat ze zich zelfs niet

JONA EN DANIËL LES 3  GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN

Nebukadnessar beveelt het aanbidden van een afgod (Dan.3:1-7)
Nebukadnessar stond versteld van het vermogen van Daniëls God om dromen bekend te maken en uit te
leggen, maar ging daardoor God niet aanbidden. Nebukadnessar zou nederig moeten worden door het feit dat
zijn koninkrijk onder Gods heerschappij viel. In plaats daarvan usurpeerde Hij Gods gezag en gebood hij al zijn
onderdanen een beeld te aanbidden dat hij had opgericht. Mogelijk geïnspireerd door het standbeeld dat hij
had gezien in zijn droom bouwde Nebukadnessar een beeld van bijna dertig meter hoog en drie meter breed
(Dan.3:1). Hij plaatste het beeld in het midden van een vlakte. De koning gebood zijn ambtenaren om voor het
beeld te gaan staan en eendrachtig in aanbidding te buigen voor de afgod wanneer ze “het geluid van hoorn,
fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten” hoorden (3:5). Hooggeplaatsten uit
verschillende “volken, natiën en talen” (3:4) werden geboden om hun loyaliteit en onderdanigheid te tonen
door te aanbidden zoals Nebukadnessar had bevolen. Degenen die ongehoorzaam waren zouden
“ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden” (3:6). De oven was hoogstwaarschijnlijk gebruikt
geweest om het beeld te maken. Ovens hadden een opening aan de bovenkant (waarlangs het erts die
gesmolten moest worden werd gegooid) en een opening aan de zijkant ( waarin houtskool, hout en brandstof
werd geplaatst). De oven was, met haar vlammen en rook, een voldoende motivatie voor de hooggeplaatsten
om zich neer te buigen. En dus “wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van
hoorn, fluit, citer, luit, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden beeld
dat koning Nebukadnessar had opgericht” (3:7).
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Daniël en zijn vrienden Sadrak, Mesak en Abednego bevonden zich in een moeilijke situatie in Babel. De Heer
had Daniël gebruikt om aan koning Nebukadnessar Zijn plan voor de toekomst te openbaren (Dan.2). Ondanks
dat Gods koninkrijk op een dag de aarde zou vullen en voor eeuwig zou blijven bestaan (2:44), zou tot dan een
reeks van heidense volkeren heersen over Israël. Terwijl ze door heidenen werden bestuurd moest Israël kiezen
hoe ze als Gods volk wilden leven in een omgeving die vijandig is tegen God. Daniël, Sadrak, Mesak en
Abednego hadden al gekozen om God te behagen en daardoor het risico te lopen gestraft te worden voor het
niet eten van het voedsel van de koning (Dan.1). In Daniël 3 kwamen Sadrak, Mesak en Abednego een nog
hevigere uitdaging tegen toen ze moesten kiezen tussen het aanbidden van een afgodsbeeld of in de oven
geworpen te worden. Sadrak, Mesak en Abednego waren eerder bereid om te sterven dan een valse god te
aanbidden. Iedereen die God op gelijkaardige manier tracht te behagen moet toegewijd zijn om Hem alleen te
aanbidden, eender wat het kost.

Nebukadnessar looft God (Dan.3:26-30)
Om wat God had gedaan voor Zijn dienaren begreep Nebukadnessar dat de God van de Joden de Allerhoogste
was. Hij sprak Sadrak, Mesak en Abednego aan als “dienaars van de allerhoogste God” en vroeg hun om uit het
hete vuur te stappen (Dan.3:26). Toen ze naar buiten kwamen konden alle hooggeplaatsten zien “dat het vuur
geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun
mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was” (Dan.3:27).
Nebukadnessar loofde toen God omdat Hij Zijn dienaren had bevrijd (3:28). Voordat God Zijn dienaren redde
leek hun toewijding slechts iets ijdel te zijn. Maar nu hij de macht van God had gezien, loofde hij de mannen
voor het negeren van zijn woorden, bereid te zijn hun lichamen te laten verbranden en het niet aanbidden van
enig welke god buiten hun God (3:28). Ondanks dat hij de Allerhoogste God niet aanschouwde als zijn eigen
God, leerde Nebukadnessar God respecteren en gebood dat al zijn dienaren Hem ook zo zouden respecteren.
Hij kondigde zelfs aan “dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoort, die enig oneerbiedig
woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een
puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere god is, die zó verlossen kan” (3:29). De toewijding van de
mannen om te aanbidden en de macht van God om te redden werkten samen om Nebukadnessar te
overtuigen dat de God van Israël anders was dan alle andere goden van de volkeren.
Conclusie
Sadrak, Mesak en Abednego dienden dezelfde God die gelovigen vandaag de dag dienen. God verandert nooit
en Nebukadnessar leerde dat er geen andere God is die barmhartig werkt voor Zijn volk. Hoewel God niet
verandert en het altijd waard is om aanbeden te worden zijn gelovigen niet altijd trouw in hun aanbidding naar
Hem. Sadrak, Mesak en Abednego waren eerder bereid om te sterven dan iemand of iets anders te aanbidden
buiten hun God. Ze hadden de kosten berekend en waren toegewijd om Hem te aanbidden, ongeacht of Hij
hun al dan niet zou bevrijden. Vele gelovigen zijn vandaag de dag niet zo trouw. Ook al buigen ze niet letterlijk
voor een afgod, toch dienen ze andere afgoden – de lust van het vlees, de lust van de ogen en hoogmoed
(1Joh.2:15-17). Terwijl ze gemakkelijk beloven dat ze liever sterven dan Christus te verloochenen, kiezen ze niet
om dagelijks te sterven aan zichzelf en Christus voorop te stellen in hun affecties. Maar God is nog steeds een
God die bevrijd. Hij laat hun kinderen niet zwaarder verzocht worden dan ze kunnen dragen en Hij zal steeds
een uitweg voorzien (1 Kor.10:13). De Heer bevrijdde Sadrak, Mesak en Abednego terwijl ze Hem trouw
volgden en zal hetzelfde doen voor iedere heilige die dagelijks zijn kruis opneemt en Hem volgt.
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Nebukadnessar straf de vrienden van Daniël (Dan.3:19-25)
Nebukadnessar ging verder met de straf waarmee hij dreigde maar was verrast door de uitkomst. Zelfs in een
nog grotere toorn dan voorheen gebood hij dat de oven zo heet mogelijk moest worden gemaakt (Dan.3:19).
De temperatuur was zo hoog dat de soldaten die Sadrak, Mesak en Abednego in de oven wierpen stierven door
de hitte (3:22). Nebukadnessar stond verbaasd toen hij in plaats van drie mannen die verbrand werden, “vier
mannen vrij (zag) wandelen midden in het vuur” (3:25). Ondanks dat de oven heet genoeg was om iedereen die
te dicht in de buurt kwam te verbranden, deed het de mannen niets. Kijkend naar de vierde man kon
Nebukadnessar enkel zeggen: “De vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!” (3:25). De heidense
Nebukadnessar kon een bepaalde goddelijkheid aan de vierde man toekennen. Hoewel Hij in vers 28 door
Nebukadnessar wordt omschreven als een “engel” was de vierde man naar alle waarschijnlijkheid de preincarnatie van Christus. (Zie Genesis 18:1-2, 10-13, waar God tot Abraham kwam in de vorm van een mens.)
God had niet enkel Zijn heiligen gered uit het vuur maar was hun ook tegemoet gekomen om hun zonder
twijfel te bemoedigen en gerust te stellen.
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verontschuldigden voor hun geloof en naar een uitvlucht zochten voor hun ongehoorzaamheid (3:16). Ze
waren ervan overtuigd dat God hun kon en zou bevrijden uit de vurige oven (3:17). Hun geloof was geen lege
hoop dat alles wel in orde zou komen op het einde. Ze kenden en dienden God (3:17). Hun bewezen
gehoorzaamheid gaf hun vertrouwen in Hem. Nebukadnessar roemde in de macht van zijn hand, maar voor
Sadrak, Mesak en Abednego was het zijn in de handen van de koning niets vergeleken met het zijn in de
handen van God. Uiteindelijk zou hun geloof niet gaan wankelen, of God hun nu zou redden of niet. Ze
antwoordden Nebukadnessar: “Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld
dat gij hebt opgericht, niet aanbidden” (3:18). Zelfs als God zou kiezen om Zijn naam te verheerlijken door de
dood van Sadrak, Mesak en Abednego zouden ze nog enkel Hem aanbidden.
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Affectie
Erts
IJdel
Usurperen
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MOEILIJKE WOORDEN
Genegenheid, liefde.
Delfstof die zich tot winning van metalen leent.
Vergeefs, nutteloos; vruchteloos.
Door overmacht zich toe-eigenen.

BIJBELLES:
INLEIDING
Heb jij ooit wel eens een hete oven aangeraakt en je verbrand? Zelfs een kleine verbranding kan al zeer doen.
Wat denk je dat er zou gebeuren als je in een grote oven stapte? Vandaag leren we over drie vrienden van
Daniël, die in een hete oven gestopt waren en niet verbrandden. Niet alleen dat, maar er was ook iemand
anders in het vuur. Laten we luisteren en kijken wat er gebeurde.

SAMENVATTING
De Israëlieten werden een moeilijke uitdaging gegeven. Ze moesten godvruchtige levens leiden in een plaats
waar de mensen niet van God hielden. Dit was een moeilijk iets om te doen, maar dat was wel wat God van
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat waren de namen van Daniëls vrienden?
Sadrak, Mesak en Abednego.
 Wat bouwde koning Nebukadnessar?
Koning Nebukadnessar bouwde een groot beeld die 30 meter hoog was.
 Wat verwachtte de koning dat de mensen gingen doen?
Nebukadnessar eiste dat iedereen zich neerwierp en het beeld aanbad wanneer ze de instrumenten
hoorden spelen.
 Wat zei Nebukadnessar wat gebeuren zou als iemand niet voor het beeld ging buigen en het
aanbidden?
De koning zei dat wanneer iemand niet wilde buigen en de afgod wilde aanbidden, dat deze in de
brandende oven werd gegooid en levend verbrand zou worden.
 Wat hadden Sadrak, Mesak en Abednego besloten om te doen als iedereen het beeld aanbad?
Ze besloten dat het beter voor hen was om God te gehoorzamen dan het gehoorzamen van de koning.
Ze besloten dat ze niet zouden buigen wanneer ze de instrumenten hoorden spelen. Ze wisten wat dit
zou betekenen dat ze gedood werden, maar ze besloten te doen wat goed was.
 Wat deed de koning toen hij hoorde dat Sadrak, Mesak en Abednego niet voor de afgod wilden
buigen?
De koning riep Sadrak, Mesak en Abednego bij zich. Hij was erg boos en gaf hen een tweede kans om
te gehoorzamen. Hij zei dat wanneer ze de muziek weer hoorden, dat ze moesten neervallen en de
afgod moesten aanbidden.
 Hoe antwoorden Sadrak, Mesak en Abednego de koning?
Ze antwoorden de koning door te zeggen dat ze niet wilden neerbuigen voor de afgod en het niet
wilden aanbidden. Ze wisten dat de God welke zij dienden bij machte was om hen te bevrijden.
 Wat deed Nebukadnessar met Sadrak, Mesak en Abednego?
Hij maakte de oven zo heet als het maar kan en liet Sadrak, Mesak en Abednego in het vuur gooien.
 Wat gebeurde er met Sadrak, Mesak en Abednego toen ze in het vuur waren gegooid?
Wanneer ze in het vuur kwamen, werden ze niet verbrand. Toen de koning en zijn mannen in het vuur
keken, zag hij vier mannen en niet drie. Ze zagen ook dat de mannen niet verbrand waren.
 Wat ging de koning doen toen hij de vier mannen in het vuur zag?
Nebukadnessar zei dat de vierde persoon in het vuur het uiterlijk had van een engel (3:25). Hij haalde
de mannen uit het vuur en prees de mannen voor het overtreden van zijn bevel. Hij zei ook dat als
iemand iets oneerbiedigs zegt over God, dat ze in stukken gehakt zouden worden. Nebukadnessar
prees de God van Sadrak, Mesak en Abednego.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Dan.3:1-30.
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Sadrak, Mesak en Abednego dienden dezelfde God als gelovigen vandaag de dag. God verandert niet. Sadrak,
Mesak en Abednego waren trouw aan God door het goede te doen, zelfs wanneer het erg moeilijk was. Ze
waren zelfs eerder bereid om te sterven dan ongehoorzaam te zijn. Vele gelovigen vandaag zijn niet zo trouw.
Ze zijn bereid te zondigen als ze verleid worden of onder druk staan van vrienden om iets verkeerds te doen.
Hun leven laat niet zien wat ze zeggen dat ze geloven. Laat jouw leven zien wat je zegt te geloven? Ben jij
bereid om God altijd te gehoorzamen, ook al zou dat betekenen dat je mogelijk zult sterven?
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hen verwachtte. Koning Nebukadnessar was op dit moment koning en hij bouwde een groot beeld. Het was 30
meter hoog! Nebukadnessar maakte ook een wet dat een ieder die niet voor het beeld wilde buigen en het niet
wilde aanbidden, in de brandende oven gegooid zou worden. Dit kan vele mensen bang gemaakt hebben, maar
de vrienden van Daniël wisten dat het beter was om God te gehoorzamen dan de koning. Ze kozen er voor om
niet te buigen en dit maakte de koning boos. Hij stuurde Sadrak, Mesak en Abednego naar de oven om
verbrand te worden. De koning was zo boos dat hij de oven nog heter maakte en wel zo heet dat het zelfs de
soldaten van dichtbij doodde. Sadrak, Mesak en Abednego werden in het vuur geworpen en het meest
onwaarschijnlijke gebeurde. Ze werden niet verbrand. Hun kleding rook niet eens naar rook. Terwijl ze in het
vuur waren was er een vierde persoon te zien. Dit alles verbaasde de koning en hij riep hen terug uit de oven.
Omdat God Sadrak, Mesak en Abednego beschermde, prees Nebukadnessar God.

CRÈCHELES
Koning Nebukadnessar liet een geweldig groot standbeeld maken, helemaal van goud. Het was zo enorm groot
dat het overal te zien was. Koning Nebukadnessar riep alle belangrijke mensen uit het land bij elkaar. Ze
moesten allemaal voor het beeld gaan staan dat koning Nebukadnessar had laten maken. Toen liet de koning
roepen: “Luister naar de koning. Iedereen moet buigen en het gouden beeld aanbidden. Als je de muziek hoort
moet je knielen en het beeld aanbidden. Iedereen die het niet doet, zal in de brandende oven gegooid
worden!”

De koning werd woedend! Daniëls vrienden moesten onmiddellijk bij hem komen. “Ik heb gehoord dat jullie
mij niet willen gehoorzamen,” zei de koning kwaad. “Jullie krijgen nog één kans, luisteren jullie niet, dan laat ik
jullie in de brandende oven gooien. En er is geen god die jullie hieruit redden kan.
“O, koning Nebukadnessar,” antwoordden ze, “u bent machtig, maar onze God is nog machtiger. Als Hij wil, kan
onze God ons uit de hete oven redden. Maar of Hij dat nu doet of niet, wij zullen alleen Hem aanbidden. We
buigen niet voor uw gouden beeld en zullen het niet aanbidden.”
Razend van woede liet de koning de oven nog heter stoken en de drie vrienden werden er in gegooid.
Nebukadnessar keek toe. Maar wat zag hij? Hij keek naar het vuur en vroeg: “We hebben toch drie mannen
vastgebonden en in het vuur gegooid? Ik zie er vier. En ze lopen gewoon rond, zonder touwen. Haal ze er direct
uit!”
De drie mannen kwamen uit de oven. Geen haar op hun hoofd was verbrand, zelfs geen stukje van hun kleren.
Er hing niet eens een brandlucht om hun heen.

Daarom gaf Nebukadnessar een nieuw bevel. “Niemand mag iets slechts zeggen over de God van Sadrak,
Mesak en Abednego. Want Hij alleen heeft de macht om te redden.”
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“Prijs de levende God!” riep Nebukadnessar uit. “Hij heeft een engel gestuurd om jullie te redden, omdat jullie
liever wilden sterven dan buigen voor een beeld dat ik heb gemaakt.”
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De muziek begon te spelen. Iedereen viel neer om het beeld te aanbidden zoals de koning had bevolen.
Iedereen, behalve, Sadrak, Mesak en Abednego, de drie vrienden van Daniël. Een paar mannen kwamen naar
voren. “Majesteit,” zeiden ze tegen de koning, “u hebt toch gezegd dat iedereen moet knielen en het gouden
beeld dat u gemaakt hebt aanbidden? Maar een paar mannen doen dat niet. Sadrak, Mesak en Abednego
vereren uw goden niet en nu weigeren ze te buigen en het beeld te aanbidden.”

MEMORIEVERS
Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Jona en Daniël Les 1).

IJSBREKERTJES
Maar ik deed niets verkeerd!
Vraag de kinderen naar de voorbeelden van dingen die ze verkeerd hebben gedaan en er voor zijn gestraft.
Hebben ze ooit goede dingen gedaan en er werden voor gestraft? Vandaag leren we over drie vrienden van
Daniël die iets goed deden en er voor werden gestraft.

Hoe zou het geweest zijn?
Help de kinderen tijdens de les om te begrijpen hoe het bij Sadrak, Mesak en Abednego geweest zou kunnen
zijn. Als je aan de kinderen vraagt of ze ooit voor een gouden afgod zouden buigen, zullen ze waarschijnlijk nee
zeggen. Maar als ze werkelijk in die situatie geweest zouden zijn, zou het veel moeilijker zijn om nee te zeggen.
Er waren vele mensen die neerbogen en gehoorzaamden. Het kan gemakkelijk geweest zijn voor iemand om te
doen wat iedereen deed. Bovendien werd hun leven bedreigd als ze niet gehoorzaamden. Leg uit dat het
vertrouwen van Sadrak, Mesak en Abednego in God groot was. Ze vertrouwden eerder in Gods soevereine
hand dan het gehoorzaam zijn aan het zondig verzoek van de koning.

KNUTSELWERKJES
“Eerste plaats lintje”
Geef elk kind een kopie van het blad “Eerste plaats lintje.” Laat de kinderen de drie verschillende stukken
uitknippen en kleuren. Plak dan de cirkel aan het lintje vast. Plak daarna het hartje in het midden van de cirkel.
Leg aan de kinderen uit dat het lintje een beloning voor de eerste plaats voorstelt. Spreek daarna met de
kinderen over wie of wat de eerste plaats in neemt in de harten van de kinderen – wie of wat ze liefhebben en
het meeste dienen. Laat hen “God’ omcirkelen en “Ik” en “Afgoden” doorstrepen. Bespreek wat het betekend
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Wat is die brandlucht?
Toen Sadrak, Mesak en Abednego in het vuur geworpen werden, kwamen ze er uit zonder dat ze naar brand
roken. Blinddoek enige kinderen en vraag hen waar verschillende substanties naar ruiken. Neem verschillende
dingen mee die ze zullen herkennen. Heb in een van de bakjes iets wat naar rook ruikt. Dit is hoe iets wat in of
nabij een vuur zou moeten ruiken. Haal dan een leeg bakje tevoorschijn en laat de kinderen hieraan ruiken. Er
is geen geur. God beschermde Sadrak, Mesak en Abednego zo dat er niet eens een geur van rook op deze
mannen was.
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Maak verschillende kaarten met daarop het memorievers geschreven en maak hier een puzzel van. Verdeel de
kinderen in kleine groepjes of individueel. Geef de kinderen een opdracht die opgezocht moet worden of stel
vragen. Bij elk goed antwoord of vervullen van de opdracht krijgen de kinderen een puzzelstukje. Welk groepje
of individu heeft als eerste de puzzel in elkaar en weet wat het vers is?
Variatie: Maak gebruik van het blad “Gods barmhartigheid naar Jona” blad twee (biddende figuur) uit Jona en
Daniël Les 1 “God is barmhartig naar Jona en Nineve.” Verstop in het lokaal de afbeeldingen en laat de
kinderen deze zoeken. Vertel daarna wat de afbeelding betekent en oefen het vers met de kinderen. Laat hen
eventueel de afbeelding op hun verskaart plakken die ze in hun album kunnen steken.

om God op de eerste plaats te hebben en wat het betekend als we afgoden of onszelf op de eerste plaats
zetten. Moedig de kinderen aan om hun lintjes naar huis te nemen om het met hun ouders te bespreken.

In de brandende oven
Benodigde materialen: twee papieren bordjes per kind, rood en geel crêpepapier of zijdepapier, kopieën van
het blad “In de brandende oven,” stiften en waskrijtjes, nietmachine, lijm, drie ijslollystokjes per kind, scharen.
Knip ongeveer 3cm van de bovenkant van de papieren bordjes af. Doe de twee borden tegen elkaar en niet ze
aan een langs de randen om zo een zak te maken. (Het afgeknipte gedeelte is de zak opening.) Geef elk kind
een bordzakje en een kopie van het blad “In de brandende oven.” Laat de kinderen deze inkleuren en het
uitknippen. Ze zouden dan de kleurplaat op een kant van het papieren bordje moeten plakken, zodat het
afgeknipte gedeelte aan de bovenkant is. De hoofden van Daniëls vrienden worden op de ijslollystokjes geplakt.
Het crêpepapier en de lollystokjes kunnen in de opening geplakt worden. Het moet lijken alsof de drie mannen
in de vlammen staan. Laat de lijm drogen.

Nebukadnessar zegt
In vroegere tijden moesten de opdrachten van de koning nauwkeurig opgevolgd worden. Door niet te buigen
voor het beeld, lieten Sadrak, Mesak en Abednego zien dat ze oplettend waren aan God Woord en dat ze een
moedig vertrouwen hadden in God. Introduceer de les aan de kinderen door het spelen van het spelletje
“Jantje zegt” (“Simon says” in het Engels). Maar in dit geval is het “Nebukadnessar zegt” en zijn er handelingen
die de kinderen niet mogen doen, ook al zegt Nebukadnessar om ze te doen. Laat hen voor het spelen zien
welke handelingen ze niet mogen volgen. Ze moeten goed opletten wat jouw instructies zijn. Op dezelfde wijze
moesten Sadrak, Mesak en Abednego goed opletten wat Gods Woord zei, zodat ze God niet ongehoorzaam
zouden zijn wanneer de koning hen dit zei. Spelregels: wees zelf de leider of kies eventueel een kind uit. Geef
opdrachten door te zeggen: “Nebukadnessar zegt: steek je hand naar voor.” De kinderen moeten dan precies
doen wat je zegt door hun handen naar voor te steken. Spreek van te voren af welke handeling niet gedaan
mag worden. Volgt een kind jouw opdracht, terwijl dit niet mag, is het uit. Wie over blijft mag de volgende
leider zijn.
Raad eens wie er in de oven was?
Vertel de kinderen dat wanneer Sadrak, Mesak en Abednego in de oven geworpen waren, dat Nebukadnessar
nog iemand met hen zag in het vuur. Speel een spel genaamd “Raad eens wie er in de oven was?” Laat alle
kinderen opstaan, verspreiden en hun ogen toe doen. Tik zachtjes een van de kinderen op de schouder en laat
hem met jou meekomen (zonder andere kinderen te raken). Hij kan buiten wachten met een van de ander
leiders. Laat de rest van de kinderen weer bijeen staan. Als ze hun ogen weer geopend hebben, laat je hen
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Vuurschilderij
Sprenkel druppels rode, oranje, gele of bruine kleurstof voor levensmiddelen op een papieren bord (zonder
plastieken laag). Besproei het bord daarna met waterdruppels. De kleurstof zal uitlopen en vegen geven, zodat
het een afbeelding geeft dat vuur voorstelt. Laat het bord drogen. Laat de kinderen dan de afbeeldingen van
Sadrak, Mesak en Abednego en de vierde persoon in het vuur inkleuren. Laat hen dit uitknippen en op het
“vuur” plakken. Het moet lijken alsof de mannen midden in de vlammen staan. Spreek over waarom Sadrak,
Mesak en Abednego in het vuur geworpen werden. Ze wilden niet buigen voor het beeld dat koning
Nebukadnessar gebouwd had. En de hoogverheven God had een plan om hen te redden. Variatie: wanneer je
de voedingskleurstof niet wilt gebruiken, kun je de kinderen ook een kopie van het blad met het vuur geven en
dit in laten kleuren en daarna Sadrak, Mesak en Abednego en de vierde persoon inkleuren en laten uitknippen
en daarna op het vuur plakken.
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Gehoorzaam zijn is hard werken
Begin de les door de kinderen te vragen om een taak uit te voeren die gemakkelijk lijkt, maar steeds moeilijker
wordt (bijvoorbeeld, je armen naar voor houden, stil zitten met je vinger op je neus, etc.). Begin met het
vertellen van het verhaal en laat de kinderen hun armen over elkaar doen als ze falen om jouw opdracht uit te
voeren. In het midden van de les zouden er nog maar enkele kinderen zijn die nog steeds gehoorzamen.
Waarom konden de anderen het niet volhouden om te gehoorzamen? Om een opdracht te volgen kan in het
begin gemakkelijk lijken, maar het kan na een tijd moeilijker worden, zeker wanneer mensen om je heen niet
langer proberen om te gehoorzamen. Vertel de kinderen de rest van het verhaal. Uitleggende dat de beslissing
van Sadrak, Mesak en Abednego om niet te buigen voor het beeld een moeilijke opdracht was; het kon hen hun
leven kosten. Als iedereen in Babel neerboog, moet het moeilijk geweest zijn voor deze drie gelovigen om te
doen wat goed was en God te vertrouwen. Dit geeft een goede gelegenheid om het evangelie uit te leggen aan
de kinderen. Vertel hen dat we nooit volledig gehoorzaam kunnen zijn aan God; het wordt te moeilijk. Dat is
waarom we Jezus nodig hebben om onze zonden te vergeven en ons de mogelijkheid te schenken om te
gehoorzamen.
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rondkijken en proberen om te raden welk kind er mist. Het kind dat goed raad wint. Als het spel een aantal
malen gespeeld is, mogen de kinderen luisteren naar de les en kijken of ze kunnen vertellen wie de vierde
persoon in het vuur was.

10

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

JONA EN DANIËL LES 3  GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN

EERSTE PLAATS LINTJE

11

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

JONA EN DANIËL LES 3  GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN

VUURSCHILDERIJ

12

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

JONA EN DANIËL LES 3  GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN

VUURSCHILDERIJ

13

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

JONA EN DANIËL LES 3  GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN

IN DE BRANDENDE OVEN
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GOD BESCHERMT DANIËLS VRIENDEN
(HANDREIKING KINDEREN)
DANIEL 3

MEMORIEVERS

Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.

 Wat maakte Nebukadnessar? ___________________________________
 Wat wilde Nebukadnessar dat het volk deed? ______________________
 Wat zou er gebeuren met degenen die het standbeeld niet aanbaden?
___________________________________________________________
 Waarom gehoorzaamden Sadrak, Mesak en Abednego de koning niet?
___________________________________________________________

oven wierpen? _______________________________________________
 Werden Sadrak, Mesak en Abednego verbrand door het vuur?
____________
 Hoe reageerde Nebukadnessar nadat hij had gezien hoe God de drie
mannen in de oven redde? ____________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat gebeurde er met de sterke soldaten die de vrienden van Daniël in de
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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