JONA EN DANIËL LES 5  GOD OORDEELT BELSASSAR OM ZIJN
TROTS
DANIËL 5

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen reageren op Gods waarschuwing voordat ze geoordeeld worden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





Te verklaren waarom Belsassar de bekers uit de tempel van de Heer gebruikte.
Te beschrijven wat er met de muur gebeurde en wat de geschreven woorden betekende.
Uiteen te zetten waarom Belsassar werd gestraft.

MEMORIEVERS

Dan.2:20

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

TOEPASSINGEN
Toon berouw en bekeer je van je eigen zonden als je God iemand anders ziet straffen.
Verheerlijk God die iedere adem schenkt.
Getuig aan je verloren vrienden.

VOLGENDE WEEK

GOD BEVRIJDT DANIËL UIT DE LEEUWENKUIL
Lees Daniël 6
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Belsassar organiseerde een feest voor een duizendtal landheren van hem. Enkele dagen voor het feest leed
Nabonidus een verpletterende nederlaag door de Perzen. Het Perzisch leger keerde toen hun aandacht naar
Babel zelf en belegerde de stad. Met het Perzische leger aan de buitenzijde van zijn stad en zijn vader op de
vlucht hield Belsassar het feest op 12 oktober 539v.C. Mogelijk deed hij dit om zijn vertrouwen te tonen dat de
stad niet zou vallen en zo het moraal van zijn edelen te stimuleren. Ondanks dat de stad was belegerd door de
Perzen, waren er slechts weinig Babyloniërs die het Perzisch leger vreesden. Twee paar dubbele muren
omringden de stad. Het eerste paar had een muur van zes meter dik en een muur van drie meter dik en het
tweede paar had een muur van zeven en een halve meter dik en een muur van zeven meter dik. Deze massieve
muur zou indringers buiten houden terwijl de rivier de Eufraat doorheen de stad stroomde en leven binnen
bracht. De voorziening van vers water in Babel en hun ruime voorraad aan voedsel lieten toe dat de stad voor
jaren kon overleven. Sommige oude geschiedkundigen geloofde dat het feest een jaarlijks religieus festival was.
Ongeacht om welke gelegenheid het feest werd gehouden, werd het gehouden terwijl Babel belegerd werd
door het Perzisch leger. Te midden van het feest bespotte Belsassar de God van Israël. In de plaats van acht te
slaan op Nebukadnessars waarschuwing om zichzelf nederig op te stellen voor God, trachtte Belsassar om God
openlijk te beschamen. Hij liet de gouden en zilveren bekers, die gebruikt werden in Gods tempel te Jeruzalem,
naar het feest brengen (Dan.5:2-3). Hijzelf, zijn landheren, zijn vrouwen en zijn concubines dronken niet enkel
van de bekers, maar “roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen” daarbij (5:4). Belsassar
maakte de God van Israël doelbewust belachelijk en volgde de Babylonische afgoden. Ondanks dat hij wist dat
God Nebukadnessar had vernederd (5:22), daagde hij God zonder schroom uit om hetzelfde met hem te doen.
Hij was er van overtuigd dat de stadsmuren en de goden van Babel hem zouden beschermen.
Belsassars teken (Daniël 5:5-12)
Binnen het uur kondigde God het oordeel over Belsassar aan. De koning zag een losse hand op de muren van
het paleis schrijven (Dan.5:5). Ondanks dat hij niet wist wat er geschreven stond, werd zijn gezicht bleek en
kreeg hij knikkende knieën (5:6). Hij was verschrikt door wat hij zag. Zonder twijfel kon hij onmiddellijk de link
leggen tussen het handschrift op de muur en de bekers uit de tempel van God. Belsassar riep om de magiërs te
laten komen, zodat ze hem konden uitleggen wat er geschreven stond op de muur (5:7). Ook al beloofde hij
een hoge functie (met kleding en juwelen) als beloning, toch konden de wijze mannen het teken niet uitleggen
(5:7-8).
De verschrikking van Belsassar nam toe tot de koningin met een voorstel aankwam. Na gehoord te hebben van
het handschrift op de muur, vertelde ze (hoogstwaarschijnlijk Nebukadnessars vrouw of dochter) over een man
“in wie de geest der heilige goden woont” en die door Nebukadnessar tot hoofd van de magiërs was gesteld
(5:10-11). (Blijkbaar werd Daniël na het overlijden van Nebukadnessar van zijn functie ontnomen.) De koningin
loofde Daniël om zijn gave om dromen uit te leggen en was er van overtuigd dat hij het handschrift zou kunnen
interpreteren (5:12).
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Belsassars zonde (Daniël 5:1-4)
Belsassar regeerde samen met zijn vader, Nabonidus, over Babel. Omdat Nabonidus zijn regering hoofdzakelijk
800km ten zuiden van Babel uitvoerde, heerste Belsassar over een groot deel van het Babylonische rijk.
Ondanks dat het niet duidelijk is of hij ooit formeel gekroond is geweest als koning, regeerde hij in de
afwezigheid van zijn vader. (Belsassar had mogelijk beloofd dat degene die het geschrift op de muur kon
uitleggen, de derde heerser in het koninkrijk mocht worden omdat hij en zijn vader de eerste en de tweede
waren; Dan.5:7.) De tekst geeft weer dat Nebukadnessar de vader was van Belsassar (5:2) en dat Belsassar de
zoon was van Nebukadnessar (5:22). Het is mogelijk dat hiermee verwezen werd naar hun relatie als
grootvader en kleinzoon, of het kon betekenen dat Nebukadnessar de voorganger van Belsassar was.
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Ondanks dat Nebukadnessar zijn brief eindigde met de waarschuwing dat God degenen die trots zijn kon
vernederen (Dan.4), sloeg de toekomstige koning van Babel geen acht op zijn waarschuwing. De opvolger van
koning Nebukadnessar, koning Belsassar zou tot God moeten hebben geroepen om Babel te redden, maar in de
plaats daarvan spendeerde hij een hele nacht aan het bespotten van God. Die bepaalde nacht ontving koning
Belsassar het oordeel, nadat hij een leven lang had geweigerd om zijn hart te vernederen en God te
verheerlijken.

Daniël nam echter geen genoegen met enkel te vertellen over Nebukadnessar en daarbij Belsassar buiten schot
te laten. Daniël confronteerde werelds meest machtige heerser en vermaande hem om zijn trots hart (5:22),
omdat hij zichzelf verhief tegen God (5:23) en het niet verheerlijken van God maar in de plaats daarvan
afgoden te aanbidden (5:23). Belsassar had in zijn dwaasheid de God, die aan eenieder de adem schenkt en
hem in leven hield, onteerd. Na de grootheid van God en de dwaasheid van Belsassars zonde aan te hebben
gewezen, zei Daniël de woorden die Belsassar doodsangst moeten hebben gegeven: “Door Hem (is) de rug van
een hand gezonden en dat schrift geschreven” (5:24).
Als laatste onthuld de schrijver wat er op de muur geschreven stond: “MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN” (Daniël
5:25). Het Aramees woord MENE betekent “geteld” of “vastgelegd”; TEKEL betekent “gewogen”; en FARSIN
betekent “verdeeld”. (De U voor FARSIN is een voegwoord als “en”.) Daniël legde het belang uit van ieder
woord aan Belsassar. “MENE” betekende “God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt”.
“TEKEL” betekende dat Belsassar “in de weegschaal (was) gewogen en te licht bevonden” (5:27). Gemeten aan
Gods heilige standaard voldeed Belsassar niet aan Gods heerlijkheid. Zijn hart en daden veroordeelden hem
voor God. “FARSIN” betekende dat Belsassars “koninkrijk was gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven”
(5:28). Belsassar was niet meer in staat om zijn koninkrijk bij elkaar te houden. Het stond op punt om uiteen te
vallen en vernietigd te worden.

Belsassar gesneuveld (Daniël 5:30-31)
Diezelfde nacht werd Belsassar gedood en veroverden de Meden en Perzen de Babyloniërs. De oudheidkunde
vertelt ons hoe het leger van de Meden en Perzen in de stad raakten. In een bewonderenswaardig manoeuvre
leidde het leger de rivier de Eufraat om. Ondanks dat het water nog steeds doorheen de stad stroomde, was
het nu laag genoeg om het leger er doorheen te laten waden. Ze moesten zich zelfs geen zorgen maken om de
vier dikke stadsmuren. Een of andere onbekende Medo-Perzische generaal werd beloond om deze
overwinning, maar Belsassars nederlaag kwam uiteindelijk van God, die zijn dagen had geteld, hem te licht had
gevonden en besliste om zijn koninkrijk te verdelen.
Conclusie
In een leven waar wordt genoten van Gods goedheid, maar Zijn geboden worden genegeerd, is op een
verschrikkelijke weg die leidt naar vernietiging. Belsassar weigerde om zich te vernederen voor God en
bespotte Hem zelfs openlijk. Ondanks dat de barmhartigheid van God aanwezig was doorheen het leven van
Belsassar, zou dit niet voor altijd zo blijven. De dagen van Belsassar waren op en hij had geen andere hoop
meer dan dat hij berouw zou tonen en zich zou keren tot God. Omdat hij dat niet deed ging Belsassar de
ondergang in die voor hem was bereid. Hij was te trots om zichzelf te onderwerpen aan God. Iedere mens die
zich niet vernedert voor God is op dezelfde weg. Net als Daniël moeten de gelovigen de verlorenen
confronteren met hun zonde en smeken om zichzelf te vernederen voor God.

JONA EN DANIËL LES 5  GOD OORDEELT BELSASSAR OM ZIJN TROTS

Belsassar begreep klaarblijkelijk de echtheid van Daniels interpretatie, doordat hij zijn woord hield en Daniël
beloonde (5:29). Maar er is nergens een aanduiding dat hij zichzelf voor God vernederde, berouw toonde of
zelfs het komende oordeel vreesde. De trots van Belsassar zou hem spoedig neerhalen.
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Belsassars vonnis (Daniël 5:13-29)
Ondanks dat Daniël al 65 jaar in Babel woonde (en nu ongeveer 80 jaar oud was), had Belsassar hem blijkbaar
nog nooit ontmoet (Dan.5:13). Nadat Belsassar aan Daniël uitlegde waarom hij werd geroepen (5:13-16),
beloofde Daniël dat hij het handschrift zou uitleggen, ondanks dat hij de beloningen van de koning niet
begeerde (5:17). Maar voordat hij deed wat de koning hem vroeg, verkondigde Daniël ferm Gods soevereiniteit
aan Belsassar. Hij loofde de Allerhoogste voor het geven van “koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit”
aan Nebukadnessar (5:19). Na eerlijk de bron van Nebukadnessars macht te hebben beschreven, bracht Daniël
in alle eerlijkheid de zonde van trots van Nebukadnessar aan het licht (5:20) en beschreef hoe God
Nebukadnessar had gestraft tot hij tot berouw en inkeer kwam (5:21). Daniël verkondigde zonder schaamte de
waarheid over God, de mens, zonde, oordeel en berouw aan Belsassar.

MOEILIJKE WOORDEN
Concubine
Waden

Vrouw die in een buitenechtelijke samenleving leeft, bijvrouw.
Door ondiep water lopen.

INTERESSANTE WEETJES

Nabonidus leidde in 555 en 553 campagnes tegen Cilicië, maar lijkt verder
een meer wetenschappelijke belangstelling te hebben gehad dan praktisch is
voor een regerend vorst. Hij restaureerde tempels, onder andere die van de
maangod Sin, de zonnegod Sjamasj en de liefdesgodin Isjtar. Zijn fanatieke
verering van Sin kwam hem te staan op een conflict met de priesters van
Marduk, de traditionele Babylonische oppergod. Na Nabonidus' val zouden
zij enkele hatelijke teksten over hem schrijven, waarin ze hem beschuldigden
van alles wat lelijk en vals was. Dat hij krankzinnig zou zijn geweest, is nog
een van de minst onvriendelijke suggesties.

Perzische heerschappij (539-331 v.Chr.)
In 550 v.Chr. nam Cyrus de Grote, de koning van het Perzische Rijk, heerser van het rijk der Meden, de macht in
het grootste deel van Klein-Azië over en isoleerde Babylon.
In 539 v.Chr. werd Mesopotamië een deel van het Perzische Rijk en werd Babylon bezet door Cyrus II, koning
van de Perzische Achaemeniden. Hij slaagde erin door een tot dan ongeëvenaarde manoeuvre de onneembare
wallen van de stad te belegeren en in te nemen. Van de beroemde wallen van Babylon was er slechts één die
doorgang gaf naar de koninklijke stadskern en dat was dan nog via de bazar. Daarnaast was er ook de
afwatering naar de Eufraat, maar die werd door dikke metalen hekken afgesloten, waar iemand die lang
genoeg de adem had in gehouden om onder water te zwemmen tegenaan stootte. Cyrus of zijn staf smeedden
een plan om de Eufraat toch als toegang te kiezen. Aan elke toegangspoort liet hij een grote legermacht zijn
kamp opslaan om het signaal af te wachten. Op een avond toen er feest in de stad was, begonnen zijn soldaten
stroomopwaarts een kanaal te graven om de Eufraat af te leiden. Toen het rivierpeil voldoende was gedaald
trok een kleine voorhoede de stad binnen en kon de poorten openen, waarop het hele leger binnenstormde.
Herodotus maakt melding van dit wapenfeit. Het wordt tevens in de Hebreeuwse Bijbel verhaald. Cyrus nam de
stad zonder veel verweer van de dronken feestvierders in.
Later zou hij in een decreet opnieuw volledige godsdienstvrijheid toestaan, wat ertoe leidde dat
afstammelingen van de uit Juda verbannen joden vrij konden terugkeren naar het land van hun voorouders.
Bron: wikipedia
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Om onduidelijke redenen verbleef Nabonidus geruime tijd in de oase van Theima op het Arabische
Schiereiland. Hierdoor kon in Babylon het Akitufestival niet worden gevierd, wat andermaal niet bijdroeg aan 's
konings populariteit. Gedurende deze jaren was zijn zoon Belsazar regent.
Gedurende de laatste jaren van zijn regering verbleef hij weer in Babylon, om zijn koninkrijk te verdedigen
tegen het opdringende Perzië. Nabonidus werd op 12 oktober 539 bij Opis, een stad aan de Tigris, beslissend
verslagen door Cyrus II, die twee weken later Babylon binnentrok, maar Nabonidus met mildheid behandelde.
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Nabonidus
Nabonidus was de vijfde en laatste koning van het Neo-Babylonische rijk
(556 - 539 v. Chr.). Hij was een zoon van de vorst van Harran in
Mesopotamië, Nabu-balassi-iqbi, en van de opperpriesteres van de
Maantempel aldaar, Adad-Guppi. Hij kwam na een samenzwering tegen zijn
voorganger op de troon.

BIJBELLES
INLEIDING
Heeft iemand je wel eens verteld dat je nederiger moest zijn? Soms kan dat een moeilijk iets zijn om te doen.
Het is gemakkelijk om trots te zijn en te vertrouwen op je eigen kracht dan afhankelijk van God te zijn en Hem
de eer te geven. Vandaag leren we over koning Belsassar die erg trots was. Laten we eens kijken wat er
gebeurde met deze trotse koning.

SAMENVATTING
In de stad Babel heerste koning Belsassar. Belsassar heerste enige tijd samen met zijn vader na koning
Nebukadnessar. Belsassar had niet geleerd van de les over nederigheid van Nebukadnessar. Hij was een trotse
koning en vertrouwde niet op God om Babel tegen de Perzen te beschermen. Hij was zo trots dat wanneer het
leger aanviel, hij een feest hield in plaats van te gaan bidden tot God voor veiligheid. Op het feest spotte hij
met God. Hij aanbad liever de goden van goud en zilver en hout dan de enige ware God van het universum.
Terwijl het feest gaande was, verscheen er een hand en schreef woorden op de muur. De koning was niet
bekwaam om te begrijpen wat er stond, dus riep hij de wijze mannen bijeen om het uit te leggen. Zij konden
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Luisterde Belsassar naar de waarschuwing van Nebukadnessar om nederig te zijn?
Nee. Belsassar luisterde niet, maar was trots.
 Waarom was Belsassar trots?
De stad Babel werd aangevallen en Belsassar dacht dat hij tegen de aanval onoverwinnelijk was. Hij
vertrouwde eerder op zijn eigen kracht dan de kracht van God. Hij was zelfs zo opstandig tegen God,
dat hij de speciale bekers gebruikte die bewaard werden voor speciale dingen. Dit was meer een
spotten met God dan tonen van afhankelijkheid tot God In plaats van God te prijzen, prezen Belsassar
en de Babyloniërs de goden van goud, zilver en hout.
 Wat zag de koning?
De koning zag een hand iets op de muur schrijven.
 Wat waren de woorden op de muur?
De woorden zeiden, “geteld, geteld, gewogen en verdeeld.”
 Begreep de koning iets van wat er geschreven stond?
Nee. Noch hij, noch de mensen die erbij waren konden vertellen wat het zei.
 Wat ging de koning doen toen hij de woorden op de muur niet kon lezen?
Hij riep de wijze mannen bijeen om de woorden uit te leggen.
 Konden de wijze mannen de woorden op de muur uitleggen?
Nee. Geen van de wijze mannen waren bekwaam om de woorden te kunnen uitleggen.
 Waarom werd Daniël gevraagd om de woorden uit te leggen?
De vrouw van de koning had gehoord van Daniël en zijn bekwaamheid om dromen uit te kunnen
leggen.
 Wat zei Daniël wat de woorden betekende?
Daniël verklaarde dat God de dagen van zijn koninkrijk geteld had en bepaald had hoeveel dagen hij
nog zou leven. Hij had de koning ook op een weegschaal gewogen en hem te licht bevonden.
 Wat ging de koning doen toen hij dit nieuws hoorde?
Hij beloonde Daniël voor zijn uitleg.
 Wat gebeurde er met de koning die volgende nacht?
Die nacht werd koning Belsassar gedood toen de Meden en de Perzen Babel veroverden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Daniël 5.

het niet uitleggen, dus stelde zijn vrouw Daniël voor. Daniël kwam en legde de woorden uit. De woorden
waren, “geteld, geteld, gewogen en verdeeld.” Daniël verklaarde wat het betekende. Hij vertelde de koning dat
God zijn koninkrijk en zijn dagen geteld had. Hij was gewogen op de weegschaal en was te licht bevonden. Die
nacht eiste God zijn leven en werd hij gedood toen de Perzen de stad binnendrongen.
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God leerde Nebukadnessar een waardevolle les. Die les was om op God te vertrouwen en niet op jezelf. Ook al
heerste Belsassar na Nebukadnessar, toch had hij niet geleerd van de zelfde les in nederigheid. Als we denken
aan Nebukadnessar en de les die hij geleerd heeft en als we dan denken aan Belsassar en de gevolgen van zijn
zonden, moeten we niet vergeten dat God onze lofprijzing en eer verlangt. Ons vertrouwen zou niet uit onszelf
moeten komen, maar van de Heer.

CRÈCHELES
Toen koning Nebukadnessar stierf, werden Daniël en zijn vrienden vergeten. Jaren gingen voorbij. Belsassar, de
nieuwe koning, gaf een schitterend feest voor duizend mensen. Alle belangrijke mannen van Babel waren
uitgenodigd. Toen het feestmaal volop bezig was zei Belsassar: “Haal de gouden en zilveren bekers tevoorschijn
die mijn vader uit de tempel heeft gehaald!” Al zijn gasten dronken hun wijn daaruit en prezen hun goden van
goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen.

“Haal iemand die me kan vertellen wat dit betekent!” riep Belsassar luidkeels. “Ik zal hem een van de
machtigste mannen van het land maken.” Maar niemand kon de koning vertellen wat de woorden op de muur
betekenden. Toen dacht de koningin aan Daniël, de man die de dromen van koning Nebukadnessar had
uitgelegd. Koning Belsassar liet Daniël halen.
“Zeg me wat dat daar betekent! Ik zal u er ruim voor belonen”, zei de koning. “U mag uw geschenken houden”,
zei Daniël. “God heeft deze hand gestuurd en die woorden op de muur laten schrijven, omdat hij uw zonden
heeft gezien. U hebt de bekers uit Zijn tempel gehaald en de afgodsbeelden aanbeden. Maar tot de echte God
bid u niet. De God die u adem geeft zal het koninkrijk van je afnemen. U zult geen koning meer zijn. De vijanden
zullen uw land krijgen.”
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Diezelfde nacht viel het leger van de vijand Babel binnen en Belsassar werd gedood.
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Plotseling was er een hand met vingers op de muur te zien. De hand schreef iets op. De koning was de eerste
die het zag en hij werd lijkbleek. Een voor een stopten de mensen met eten en drinken. Hun monden vielen
open van schrik. Ze zagen de koning nog witter worden; zijn handen en knieën trilden. De hand schreef: MENE,
MENE, TEKEL UFARSIN.

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

Er komt een einde
In Daniël 5:26 legt Daniël het woord mene of geteld uit en vertelde Belsassar, “God heeft de dagen van uw
koningschap geteld en daar een eind aan gemaakt.” Help de kinderen het idee begrijpen dat God het
Babylonische koninkrijk “geteld” heeft door enkel voorbeelden te geven van andere dingen die genummerd
zijn. Je kunt plaatjes uitknippen van een sporttijdschrift. Vele kinderen weten misschien wel dat een tennisspel
uit een aantal sets bestaat en dat na bepaalde behaalde sets het spel gedaan is. Het spel is genummerd; het
duurt niet voor altijd. Ook een basketbalspeler heeft maar een korte tijd om de bal in basket te werpen; de tijd
is genummerd door de klok. Deze twee voorbeelden (en vele andere) kunnen het idee van een definitief einde
weergeven.
Scheurkalender
Om te illustreren dat de dagen geteld zijn en wat God bedoelde met Zijn waarschuwing in Daniël 5:26, kun je
een scheurkalender meenemen. (Je kunt eventueel zelf een kalender maken door blaadjes aan de bovenzijde
vast te plakken.) doorheen de les of nadat je dit begrip hebt uitgelegd, scheur je de pagina’s af totdat ze
allemaal eraf zijn. Spreek met de kinderen over wat het betekend dat we geen dagen van ons leven over
hebben.
Het handschrift op de muur
Stop voorzichtig wat watten in een latex handschoen (of een dunne winterhandschoen). Maak een markeerstift
aan de wijsvinger vast, zodat het niet te zien is. Plak de andere vingers vast, zodat het lijkt alsof de hand aan
het schrijven is. Duw een stok in de handschoen. Je kunt eventueel een mouw hieraan bevestigen om een goed
effect te krijgen. Trek de aandacht van de kinderen naar het bord terwijl je herhaalt wat er tijdens het feest van
Belsassar gebeurde toen de hand verscheen. Gebruik de hand om langzaam de woorden op het bord te
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Het nette servies
Laat de kinderen een theekopje zien die bij het goede servies hoort. Laat enige van hen dit voorzichtig
beethouden. Vraag hen of hun ouders net servies thuis hebben. Wanneer gebruiken ze dit? Vraag de kinderen
om enige dingen op te noemen waar een net theekopje nooit voor gebruikt zou worden – het werken in de
tuin, de hond eten in geven, paperclips in bewaren, etc. Vertel dat ze vandaag leren dat koning Belsassar
besluit om het servies uit Gods tempel te nemen en het op verkeerde wijze te gebruiken.
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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.

schrijven. Vraag de kinderen hoe zij denken dat de mensen zich gevoeld moeten hebben op het feest –
bevreesd, verstijft, sprakeloos, etc.

KNUTSELWERKJES

Tel onze dagen
Geef elk kind een kopie van het blad “Tel onze dagen.” Laat de kinderen langs de dikke lijnen de stukken
uitknippen. Ze moeten ook de dikke lijnen in de stukken inknippen. Laat hen daarna de stippellijnen vouwen
om een doosje te vormen. Ze kunnen de reep met de nummers door de gleuven halen en dan de beide
uiteinden vastlijmen. Laat hen daarna het doosje aaneen lijmen. De nummers zouden doorheen de gleuven
moeten glijden, zodat ze kunnen aftellen. Als de tijd het toelaat kunnen ze hun doosje nog versieren.

Op de muur schrijven
Hang een groot stuk (behang)papier op de muur en schrijf hier met bubbel letters de woorden “MENE, MENE,
TEKEL, UFARSIN” (of de woorden “geteld, geteld, gewogen en verdeeld”) op. Laat de kinderen aan het begin
van de les de letters inkleuren of met de vingers verven. Om een muur te maken, kunnen ze ook stenen of
rotsen rond de woorden op het papier tekenen. Tijdens de les kun je de muur gebruiken als een visueel
hulpmiddel.
Het schrift op de muur
Geef elk kind wat klei. Laat hen dit vlak maken en met een ijslollystokje of een tandenstoker de woorden
“MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN” (of de woorden “geteld, geteld, gewogen en verdeeld”) op schrijven. Bespreek
met de kinderen wat de woorden betekenen. Vraag de kinderen wat zij er van gevonden zouden hebben als zij
op een groot feest waren en er plots een hand verscheen en begon te schrijven op de muur.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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De woorden op de muur
Geef elk kind een kopie van de bladen “De woorden op de muur.” (Kopieer eventueel het eerste blad op bruin
papier en het tweede blad op wit papier.) Laat de kinderen de bakstenen uitknippen en het op de juiste plaats
leggen (volgens de nummers) van het tweede blad. Ze zullen de woorden die Belsassar zag zien. De kinderen
mogen de letters overtrekken met waskrijt of verf. Trek daarna de hand van elk kind over op een gekleurd vel
papier. De kinderen mogen hun hand uitknippen en de laatste drie vingers vastplakken aan de palm van de
hand (zodat het lijkt dat de hand wijst). Plak de hand aan de muur (zodat het lijkt dat het wijst naar de
woorden).
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DE WOORDEN OP DE MUUR
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DE WOORDEN OP DE MUUR
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ONZE DAGEN GETELD
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GOD OORDEELT BELSASSAR OM ZIJN TROTS
(HANDREIKING KINDEREN)
DANIËL 5

MEMORIEVERS

Dan.2:20

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



Juist of fout: Belsassar was een man naar Gods hart. ________________

 Som twee manieren waarop Belsassar God onteerde op het feest op.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Wat zag Belsassar dat zijn stemming veranderde?

 Waarom riep Belsassar Daniël om de letters op de muur te verklaren?
___________________________________________________________
 Daniël zei tegen Belsassar dat hij niet __________ was gebleven
(Dan.5:22).
 Daniël berispte Belsassar omdat hij __________ aanbad en niet
__________.
 Hoe werd Belsassar gestraft? ___________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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