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DANIËL 4

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich nederig opstellen voor de Allerhoogste God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De droom van Nebukadnessar te beschrijven.
Te verklaren wat God zei dat Hij zou doen met Nebukadnessar.
Uiteen te zetten waarom Nebukadnessar gestraft werd.
Te vertellen hoe Nebukadnessar na zeven jaren was veranderd.

MEMORIEVERS

Dan.2:20

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

TOEPASSINGEN
Toon berouw over je trots.
Gebruik Gods zegeningen op een manier die Hem behaagt.
Vertrouw erop dat de Allerhoogste regeert over de aardse koninkrijken.

VOLGENDE WEEK

GOD OORDEELT BELSASS AR OM ZIJN TROTS
Lees Daniël 5
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Kinderen zullen in staat zijn om:

Nebukadnessars brief (Daniël 4:1-3)
Het volk van het Midden Oosten moet verrast zijn geweest door de brief die zich een weg baande doorheen
het koninkrijk van Nebukadnessar (Dan.4:1). De koning begon zijn brief met een duidelijk doel: “Het heeft mij
behaagd de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen” (4:2). Het volk
moet zich hebben herinnerd dat dezelfde koning eerder al zijn hooggeplaatsten gebood om de afgod die hij
had gebouwd te aanbidden. Maar nu was Nebukadnessar niet aan het getuigen van zijn eigen grootheid, maar
de grootheid van de allerhoogste God. In de plaats van zijn koninkrijk te verheffen, verhief Nebukadnessar God,
wiens “koningschap is een eeuwig koningschap” (4:3). In de plaats van geloofd te willen worden om zijn macht,
wilde Nebukadnessar God loven wiens “heerschappij (is) van geslacht tot geslacht” (4:3). Het volk moet zich
hebben afgevraagd wat deze verandering in trotse Nebukadnessar had veroorzaakt. De brief ging verder met
de uitleg.
Nebukadnessars droom (Daniël 4:4-18)
Om zijn getuigenis te beginnen nam Nebukadnessar de lezers van de brief tenminste acht jaren terug mee in de
tijd. Hij vertelde wat er was gebeurd toen hij een verschrikkelijke droom had gehad. Hoewel het niet mogelijk is
om de exacte datum van de droom van Nebukadnessar aan te duiden, is het waarschijnlijk dat er meer dan
dertig jaren na het bouwen van de afgod in Daniël 3 waren voorbijgegaan. Nebukadnessar vertelde hoe de
verschrikkelijke droom alle rust en vrede verstoorde die hij ervaarde toen zijn koninkrijk bloeide (Dan.4:4-5).
Zoals hij de voorbije dertig jaren had gedaan, riep Nebukadnessar “de geleerden, de bezweerders, de
Chaldeeën en de waarzeggers” om zijn droom uit te leggen (4:6-7). Toen de magiërs faalden vertrouwde
Nebukadnessar er op dat Daniël, die hij Beltesassar had genoemd (wat betekend “Bel beschermt de koning”),
de droom zou kunnen uitleggen omdat Gods Geest in hem was (4:8-9). Nebukadnessar had Daniël ooit
verantwoordelijk gesteld over de wijze mannen omdat God hem Nebukadnessars droom had bekend gemaakt
en de uitleg ervan had gegeven (2:24-45). Nebukadnessar hoopte dat Daniël, die nog steeds aan het hoofd
stand van de magiërs, weer zijn droom zou kunnen verklaren (4:9). Nebukadnessar vertelde aan Daniël waar
zijn droom over ging. De droom begon met het beeld van een boom, dat zo vol werd dat ze voedsel en
bescherming kon bieden voor alle vogels en dieren (Dan.4:10-12). Het vreedzame tafereel werd verstoord toen
een engel, “een wachter, een heilige” uit de hemel neerdaalde en bekend maakte dat die boom omgehakt
moest worden, zijn takken afgekapt en al de bladeren vruchten weg moesten zodat de dieren die schuilden
onder de boom en de vogels tussen de takken gedwongen werden om te vluchten (4:13-14). Toch werd de
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Gods karakter veranderde niet ondanks dat de plaats van het volk veranderde. In Babylon groeiden Daniël,
Sadrak, Mesak en Abednego in hun kennis van God. Terwijl ze onder een heidens volk leefden en een heidens
koning dienden, kregen ze mogelijkheden om op God te vertrouwen. Ze vertrouwden op God toen ze Zijn wet
gehoorzaamden en het vlees van de koning niet aten (Dan.1), toen ze baden dat God de droom van de koning
zou bekend maken en haar uitleg zou geven (Dan.2) en toen ze weigerden om te buigen voor de afgod en in de
vurige oven werden gegooid (Dan.3). De Heer bewees keer op keer dat Hij trouw was. Ondanks dat de Joden
onder heidens bewind waren, ervaarden Daniël, Sadrak, Mesak en Abednego Gods kracht om Zijn volk te
bewaren. God was niet enkel de God van Israël, maar Hij was – en Hij is – de God van de gehele aarde. Anders
dan Daniël en zijn vrienden leerde Nebukadnessar erg moeilijk hoe groot God is. Toen Daniël de betekenis van
zijn droom bekend maakte, beleed Nebukadnessar dat Daniëls “God is de God der goden en de Heer der
koningen, en Hij openbaart verborgenheden” (2:47). Ondanks dat hij Gods grootheid beleed, was
Nebukadnessar nog steeds vol trots. Weldra zou hij al zijn hooggeplaatsten bevelen om het beeld dat Hij
opgericht had te aanbidden. Toen Sadrak, Mesak en Abednego niet naar hem luisterende, wierp hij hun in de
vurige oven. De koning was er van overtuigd dat niet een god hun zou kunnen bevrijden uit zijn hand (3:15).
Toen God Zijn dienaren redde prees Nebukadnessar God opnieuw. Hij zei: “Geloofd zij de God van Sadrak,
Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten,
het bevel des konings hebben overtreden, en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen
vereren of aanbidden dan alleen hun God” (3:28). Hij zei zelfs: “Er is geen andere god, die zó verlossen kan”
(3:29). Nebukadnessar zou moeten hebben begrepen dat God niet enkel een grote god is, maar de enige grote
God. Maar Nebukadnessar wilde God niet de eer geven van zijn koninkrijk. Ondanks dat het nog zeven
vernederende jaren zou duren, zou Nebukadnessar toch uiteindelijk geloven dat “de Allerhoogste macht heeft
over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin
aanstelt” (4:17).
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ACHTERGROND

boom niet volledig vernietigd. De stronk met haar wortels moesten blijven “omsloten door een band van ijzer
en koper” (4:15). De van streek brengende droom werd al gauw schrikwekkend toen de engel zijn boodschap
veranderde van de “een” vorm naar “zijn” (4:15). De boom symboliseerde een persoon. De persoon zou nat
worden door de dauw van de hemel en zou het gras van de aarde delen met de dieren. Deze persoon zou niet
enkel zich gaan gedragen al een dier, maar ook zijn verstand zou gedurende “zeven tijden” (zeven jaren) zijn als
dat van een dier (4:16). De engel beëindigde zijn aankondiging door te zeggen dat de engelen hadden besloten
(onder de soevereiniteit van God; 4:24) dat dit zou gebeuren “opdat de levenden mogen weten, dat de
Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste
onder de mensen daarin aanstelt” (4:17). Na zijn droom aan Daniël te hebben verteld, wachtte Nebukadnessar
tot Daniël zijn droom uit zou leggen (4:18).

Nebukadnessars straf (Daniël 4:28-33)
Nebukadnessar nam Daniëls waarschuwing niet aan. Ondanks dat God hem, in genade, een jaar lang de kans
gaf om tot berouw te komen, wilde hij zijn stijve nek niet buigen en berouw tonen om zijn trots hart (Dan.4:2930). Terwijl hij in zijn paleis wandelde roemde hij dwaas: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot
een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit?” (4:30). Terwijl hij zichzelf
verheerlijkte hoorde Nebukadnessar een stem uit de hemel (mogelijk van een engel) aankondigen: “Het
koningschap is van u geweken” (4:31). Gods oordeel zou over Nebukadnessar komen. Datzelfde uur werd het
verstand van Nebukadnessar als dat van een dier. Niet langer bekwaam om onder de mensen te wonen ruilde
hij zijn paleis in om een veld, zijn hooggeplaatsten om een kudde, zijn banket om gras, zijn mantel om haar dat
lang werd als (de veren) der arenden en zijn elegantie om nagels als die der vogels (4:33). De trotse nek van
Nebukadnessar werd ten schande gemaakt.
Nebukadnessars aanbidding (Daniël 4:34-37)
Ondanks dat God Nebukadnessar in zijn gestoorde staat had kunnen laten, wilde Hij barmhartigheid tonen naar
hem. Toen de zeven jaren voorbij waren, liet Hij Nebukadnessars ogen in nederigheid richten naar de hemel
(Dan.4:34). De Heer gaf Nebukadnessar zijn verstand terug waardoor Nebukadnessar “de Allerhoogste” prees
en roemde en “de eeuwige Levende” verheerlijkte (4:34). In zijn brief naar zijn koninkrijk prees Nebukadnessar
God wiens heerschappij geen grenzen kent en bij wie “alle bewoners der aarde worden als niets (worden)
geacht” (4:35). De koning die zichzelf durfde te verheffen boven de Koning der koningen, leerde dat God “doet
naar zijn wil” onder zowel de engelen als de mensen. Mensen hebben niet de macht om de wil van God te
dwarsbomen.
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Maar ondanks dat hij verontrust was door de uitleg van de droom, gaf hij deze toch aan de koning. Hij zei tot
hem: “De boom die gij gezien hebt, … dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden” (4:20-22). Het
eerste deel van de droom beeldde de koning in zijn huidige positie af. Maar de droom liet ook de toekomst
zien. Daniël ging verder met het vertellen van “het besluit des Allerhoogsten” aan de koning (4:24) en zei dat
de koning verdreven zou worden van de mensen en als een dier buiten zou leven en slapen en gras zou eten.
De verschrikkelijke vernedering van de koning zou zeven jaren duren totdat hij zou erkennen “dat de
Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil” (4:25). Gods straf was
niet zonder doel. Nebukadnessar zou als een dier zijn tot hij zou erkennen “dat de hemel de heerschappij
heeft” (4:26). Wanneer hij zichzelf zou vernederen voor God zou zijn koninkrijk terug naar hem keren omdat
God toeliet dat de stronk en wortels bleven staan. Daniël pleitte bij de koning dat hij de droom en haar uitleg
als een waarschuwing zou zien. Hij raadde de koning sterk aan: “Doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid
en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen” (4:27). Anders dan Jona, die geen begrip had voor
Gods soevereine barmhartigheid, verlangde Daniël er sterk naar om Nebukadnessar zich te zien vernederen
voor God en Hem te gehoorzamen. Hoewel hij het niet kon beloven, hoopte Daniël dat Nebukadnessar na
berouw “verlenging van rust” mocht ervaren (4:27).
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Nebukadnessars waarschuwing (Daniël 4:19-27)
Daniël was voor een ogenblik verbijsterd en gechoqueerd door het oordeel dat Nebukadnessar te wachten
stond (Dan.4:19). Hij was zo verontrust dat de koning hem moest aanmoedigen om niet ongerust te zijn. Daniël
begon met te zeggen dat hij zou willen dat de droom van toepassing was voor de vijanden van Nebukadnessar
in de plaats van Nebukadnessar zelf. Het was makkelijker geweest voor Daniël om de koning te identificeren
met het gouden hoofd (Dan.2) dan met de boom die omgehakt moest worden.

Net zoals God had beloofd werden de stronk en de wortels niet vernietigd. God keerde Nebukadnessar terug
naar zijn koninkrijk (4:36). De koning was zelfs meer majestueus dan ervoor. Zelfs meer belangrijk dan zijn
koninkrijk dat werd hersteld, was dat het hart van Nebukadnessar was veranderd. In zijn brief beleed de
koning: “Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid
en wiens paden recht zijn” (4:37). Nebukadnessar had geen klacht naar God om het oordeel dat hij had
ontvangen. Hij eindigde zijn getuigenis met een waarschuwing naar allen: “Hij is in staat te vernederen wie in
hoogmoed hun weg gaan.”

MOEILIJKE WOORDEN
Sierlijkheid.
Indrukwekkend, statig-verheven.

JONA EN DANIËL LES 4  GOD MAAKT NEBUKADNESSAR NEDERIG

Elegantie
Majestueus
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Conclusie
Nebukadnessar leerde op de harde manier dat: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft
Hij genade (Jak.4:6). Hij had visioenen van God gekregen, had de Heer wonderen zien doen en werd
opgeroepen door Daniël om tot berouw en inkeer te komen, maar wou zichzelf niet vernederen voor God. Na
zeven jaren van een miserabel leven als een dier, kreeg hij uiteindelijk berouw en vernederde hij zichzelf voor
de Heer. De Heer was genadig naar nederige Nebukadnessar. Nebukadnessar leerde uiteindelijk “dat de
Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil” (Dan.4:17)

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit jezelf geprezen voor iets wat God gedaan heeft? Heb je ooit gezegd dat je iets gedaan hebt uit eigen
kracht in plaats van God eer en glorie te geven? God wil dat we Hem glorie geven voor alles wat Hij gedaan
heeft. Wij kunnen niets uit ons zelf. Vandaag zullen we zien hoe graag God wil dat mensen nederig zijn en hem
glorie geven.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe bracht Nebukadnessar het bericht over alles wat God gedaan had?
Hij schreef een brief en stuurde dit doorheen heel zijn koninkrijk.
 Wat vroeg Nebukadnessar aan Daniël om te doen?
De koning had een andere droom en wilde dat Daniël hem vertelde wat de droom betekende.
 Waar ging de droom over?
Nebukadnessar zag een grote boom dat in voedsel voorzag en bescherming voor alle vogels en dieren.
Een engel kwam en zei dat de boom omgehakt zou worden en de takken afgekapt. Dat zou de vogels
dwingen om verjaagd te worden.
 Zou de boom sterven?
Nee. De boom zou niet doodgaan, omdat zijn stronk beschermd zou worden. De stronk en wortels
moesten blijven en vastgezet worden met een band van ijzer en brons.
 Waarom was Nebukadnessar bang voor de uitleg van de droom?
De droom ging over hem en wat er met hem zou gebeuren.
 Hoe gaf de droom weer van wat er met Nebukadnessar zou gebeuren?
Nebukadnessar zou de dauw van de hemel over zich krijgen en zou grazen zoals de dieren en denken
als de dieren. Hij zou dit doen voor zeven jaar.
 Waarom zou dit gebeuren met Nebukadnessar?
Dit zou gebeuren zodat iedereen zou weten dat de Allerhoogste God regeert over aardse koninkrijken,
geeft het aan wie Hij wil en geeft het aan de nederigste van allen.
 Wat Daniëls uitleg van de droom?
Daniël vertelde de koning dat het eerste gedeelte van de droom de konings huidige macht voorstelde.
Het tweede gedeelte van de droom schetste de toekomst. Daniël vertelde de koning dat hij als een
beest zou worden. Hij zou voor God vernederd worden voor zeven jaren. Na de zeven jaar zou het
koninkrijk aan hem teruggegeven worden.
 Waarover waarschuwde Daniël de koning?
Daniël waarschuwde de koning dat als hij geen berouw toonde over zijn zonden, dat deze dingen met
hem zouden gebeuren.
 Luisterde de koning en werd hij nederig voor God?
Nee, hij ontving de waarschuwing niet. In plaats daarvan roemde hij over alles wat hij gedaan had.
 Wat gebeurde er met de koning?
Nebukadnessars denken werd als van een dier. Hij ruilde zijn paleis voor een veld en zijn haar werd
lang als de veren van een arend. Zijn nagels werden als de klauwen van vogels en hij at gras als de
koeien.
 Bleef hij weg?
Net zoals God had beloofd, nadat de zeven jaren voorbij waren, keek hij omhoog naar de hemel. Hij
kreeg zijn verstand terug en prees God.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Daniël 3:31- 4:1-34.
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Koning Nebukadnessar had een kans gekregen om zich voor God te vernederen, maar in plaats daarvan
verharde hij zijn hart. Het is voor mensen gemakkelijk om hun hart voor de Heer te verharden omdat ze trots
zijn. God verlangt er naar dat mensen tot Hem komen in alle nederigheid, beseffende dat alles uit Zijn
genadevolle hand gegeven wordt.
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SAMENVATTING
Koning Nebukadnessar was rijkelijk gezegend. Hij had ook meerdere malen het werk van de Heer gezien en had
Hem zelfs geprezen. Nebukadnessar was echter nog steeds een trots man en eerde zichzelf in plaats van het
aan God te geven. Op een nacht had hij een andere droom. Hij vroeg Daniël om te komen en de droom uit te
leggen. Daniël zei dat de droom de koning voorstelde en waarschuwde hem over wat er zou gebeuren als hij
zichzelf niet vernederde. Nadat hem een jaar gegeven was om zijn wegen te veranderen, gaf Nebukadnessar
zichzelf weer de eer voor de zegeningen die rondom hem waren. Binnen een uur hield God zich aan Zijn belofte
en vernederde de koning. Voor zeven jaar was hij als een dier en leefde buiten op het veld en at gras. Nadat er
zeven jaar voorbij was kreeg hij zijn verstand terug. Hij keek naar de hemel en prees God. Hij besloot zijn
koninkrijk te vertellen wat God had gedaan en schreef een brief en stuurde deze weg.

CRÈCHELES
Op een keer kreeg koning Nebukadnessar weer een vreemde droom. Hij riep al zijn wijze mannen bij elkaar en
vertelde hun zijn droom. “Zeg me wat die droom betekend!” zei de koning. Maar weer kon alleen Daniël de
droom uitleggen. Daniël kwam en de koning vertelde hem zijn droom.
“Ik droomde van een grote boom. Hij werd zo hoog dat zijn top de hemel aanraakte. Overal op aarde konden
de mensen die boom zien. Hij had prachtige bladeren en droeg zoveel vruchten dat iedereen ervan kon eten.
Zijn takken en bladeren waren zo breed en zo groot dat alle dieren op aarde eronder konden schuilen, en alle
vogels erin konden nestelen.

Daniël begreep maar al te goed wat de droom betekende, maar hij durfde het niet aan de koning te vertellen.
Koning Nebukadnessar zei: “Daniël, wat de droom ook betekent, je moet alles aan mij vertellen en niets
overslaan.”
“De droom is vreselijk, o koning”, zei Daniël. “Ik wilde wel dat het over uw vijanden ging. U bent die boom, die
zo hoog tot aan de hemel is gegroeid. Alle volken op de aarde weten hoe belangrijk en hoe machtig dat u bent.
Ook God heeft u gezien en Hij weet hoe trots u op dit alles bent. Maar Hij wil dat u weet dat niets met Hemzelf
te vergelijken is. Hij wil dat u erkent dat u van Hem al uw macht en rijkdom gekregen hebt. Daarom zult u
helemaal in da war raken. U zult uw verstand verliezen en de mensen zullen u wegjagen uit uw paleis. U zult
een tijd bij de dieren wonen en gras eten als de koeien.”

God had Nebukadnessar geleerd dat Hij de grote God is. Alleen Hij mag aanbeden worden en als we iets
hebben of kunnen is dit alleen maar omdat God dat zo heeft gekozen.
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Na een jaar gebeurde wat Daniël tegen de koning had gezegd. Nebukadnessar was een tijd helemaal in de war.
Maar na zeven jaar liet God hem weer bij zijn verstand komen. Hij wist nu dat God inderdaad de God van de
hemel en heel de aarde was. Hij zei: “Ik, Nebukadnessar, prijs nu de koning van de hemel, de levende God. Al
Zijn daden zijn goed en rechtvaardig. Wie denkt dat hij beter is dan anderen, kan hij vernederen.”
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Maar terwijl ik ernaar keek, kwam er een engel uit de hemel. De engel riep: “Hak die boom om en haal alle
takken en bladeren eraf. Maar laat de boomstronk staan en leg hem vast aan een ketting. Laat hem vochtig
worden van de dauw van de hemel. Zeven jaren zullen zo voorbijgaan.”

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

Wie is de baas?
Koning Nebukadnessar was zo machtig dat hij vervuld was met trots en zijn positie onder God vergat. Om dit te
illustreren, kun je een handpop mee nemen en laat de pop zichzelf introduceren aan de kinderen en vertel dan
hoe geweldig hij is en welke grote dingen hij gedaan heeft. Herinner de pop eraan dat hij niets zonder jou kan
doen. Doe alsof je discussieert met de pop over wat hij kan doen zonder jou. Trek dan je hand uit de pop en
laat de pop neerhangen. Lees 1 Kor.4:7 voor aan de kinderen: “Trouwens, wie geeft u dat recht? Wat hebt u
dat u niet gekregen hebt? En als u het gekregen hebt, waarom dan zo groot doen alsof u het van uzelf hebt?”
Herinner hen dat we niets zijn en niets kunnen zonder God. Vandaag leren we over een koning die dit vergat en
zullen we zien hoe God hem hieraan herinnerde.
Grote trots en kleine nederigheid
Neem een aantal voorwerpen mee die hetzelfde zijn, behalve de grootte (bijvoorbeeld, een kleine appel en een
grote appel, een kleine fotolijst en een grote fotolijst, etc.). Laat de kinderen de paren zien en vraag hen wat
het verschil tussen hen is. Neem een verrekijker mee en laat de kinderen door de ‘verkeerde’ kant kijken om te
zien hoe klein de dingen lijken. Leg uit dat als we trots zijn, dat we ons groter laten lijken dan we werkelijk zijn;
we richten als onze aandacht op onszelf. Nederigheid, daarentegen, maakt God groter. Het richt de aandacht
op Hem en niet op zelf. Vandaag zullen we leren over een trots man en hoe God hem vernederde.
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Waarschuwingstekens
Nadat Daniël de droom van koning Nebukadnessar uitgelegd had, waarschuwde hij hem om berouw te tonen
over zijn zonden (Dan.4:24). Nebukadnessar zou geluisterd moeten hebben naar Daniëls waarschuwing. Om de
kinderen te helpen om juiste reacties te geven op waarschuwingen, kun je een aantal afbeeldingen, symbolen
of waarschuwingen – verscheidene verkeersborden, borden die bij privé-eigendommen ophangen (“Wacht u
voor de hond,” etc.), etiketten van medicijnen, vergifstickers, etc. Laat elk teken zien aan de kinderen en vraag
daarna wat de juiste reactie daarop is. Vraag hen daarna wat de juiste reactie zou zijn op een vers zoals
Dan.4:24.
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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.

KNUTSELWERKJES
Nebukadnessars waarschuwing
Geef elk kind een kopie van het blad “Nebukadnessars waarschuwing.” Laat hen de vorm langs de dikke lijnen
uitknippen en de flappen omvouwen langs de stippellijnen. Laat hen de cirkels zo inkleuren dat er een
verkeerslicht ontstaat (Rood boven, oranje in het midden en groen beneden). Bespreek wat elk licht betekend.
Lees en bespreek met de kinderen Gods boodschap aan Nebukadnessar.
God waarschuwt Nebukadnessar in een droom
Geef elk kind een kopie van de bladen “God waarschuwt Nebukadnessar in een droom.” Laat hen de boom
inkleuren en het versieren met fruit en vogels. Laat hen de boom uitknippen en de stronk aan de boom
bevestigen met een splitpen. De boom zal kunnen omvallen en de stronk overlaten.

“De grote boom” herhalingsspel
Teken een grote boom op een groot vel papier (bijvoorbeeld behangpapier). Verdeel de kinderen in twee
groepen. Een groep zijn de “vogels” en de andere groep het “fruit.” Neem vogel en fruit stickers mee. Stel de
kinderen vragen over de laatste lessen uit Daniël. Wanneer een kind goed heeft geantwoord, mag het voor zijn
groep een sticker op de boom plakken. De groep met de meeste stickers heeft gewonnen.
Sketch: Nebukadnessars droom
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Laat de kinderen het verhaal van Nebukadnessars droom uitbeelden. Verschillende acteurs zijn er nodig voor
deze sketch. Er is de verteller, Daniël en Nebukadnessar, magiërs, astrologen en bezweerders. Identificeer elk
persoon door hen een naamkaartje rond de nek te doen.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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NEBUKADNESSARS WAARSCHUWING
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In mijn slaap trokken er allerlei beelden
aan mij voorbij. Ik zag een hoge boom,
midden op de aarde. Een geweldig grote
boom, zo hoog als de hemel. Overal op
aarde kon men die boom zien. De boom
had prachtige bladeren en er hingen
zoveel vruchten aan dat er genoeg
voedsel was voor iedereen. De dieren
schuilden in zijn schaduw, de vogels
nestelden tussen zijn takken. Al wat
leefde dankte aan hem zijn voedsel.
(Daniel 4:7-9)

JONA EN DANIËL LES 4  GOD MAAKT NEBUKADNESSAR NEDERIG

GOD WAARSCHUWT NEBUKADNESSAR
IN EEN DROOM
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GOD WAARSCHUWT NEBUKADNESSAR
IN EEN DROOM
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GOD MAAKT NEBUKADNESSAR NEDERIG
(HANDREIKING KINDEREN)
DANIËL 4

MEMORIEVERS

Dan.2:20

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

 Juist of fout: De droom van Nebukadnessar gaf hem rust. _____________
 Wie gebruikte God om Nebukadnessars droom uit te leggen? _________
 Nadat Daniël de droom van Nebukadnessar had gehoord, was hij
_______________________________________________________ (4:19).
 De boom in de droom was _____________________________________

 Wat vroeg Daniël Nebukadnessar om te doen in Daniël 4:24?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Wat deed Nebukadnessar na zeven jaren?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Nebukadnessar zou gestraft worden door te worden als een ______ (4:25).
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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