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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Bijbels voedsel

Daniël en zijn vrienden willen aan het hof van de 

koning eten volgens de regels van God. Wat aten de 

mensen zoal in de tijd van de Bijbel?

Wat heb je nodig?
-   eten dat in de Bijbel voorkomt, zoals linzen, 

dadels, vijgen, granaatappels, olijven of 

amandelen

Aan de slag:
-  Laat het eten aan de kinderen zien.

-  Weten de kinderen wat voor eten het is? Hebben ze 

het weleens geproefd?

-  Zou het eten dat de kinderen zien goed voor ze zijn?

-  Welk voedsel zou God goed vinden, denken de 

kinderen? Zijn daar regels voor?

-  Vandaag horen de kinderen het verhaal van Daniël 

en zijn vrienden. Ze wonen in het paleis van de 

koning, maar ze willen niet het eten van het paleis 

hebben. Ze willen alleen voedsel dat de Joden 

volgens de wet van Mozes mochten eten. In de 

kinderdienst horen de kinderen wat er gebeurt 

als Daniël en zijn vrienden het eten van de koning 

weigeren.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Een vorstelijk buffet

Wat zouden de kinderen kiezen als 

ze mochten zeggen wat ze vandaag 

willen eten?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een kartonnen bordje

En verder: 

-   plaatjes van allerlei soorten 

eten, zoals groente, fruit, brood, 

snacks, vlees, vis en snoep

Vooraf:
Knip of print plaatjes van eten. Knip 

of print zoveel, dat er voldoende 

voor de kinderen is om uit te kiezen.

Aan de slag:
-  Leg alle plaatjes open op een tafel.

-  Zet de bordjes gestapeld neer.

-  De kinderen lopen langs de tafel 

met de plaatjes om te kijken welk 

eten er allemaal ligt.

-  Ze pakken een bordje en leggen 

er twee plaatjes op van iets wat ze 

zouden willen eten.

-  De kinderen vertellen wat ze 

hebben gekozen en waarom.

-  Hebben ze voor gezond voedsel 

gekozen? Of voor een mix van 

gezond en minder gezond?

-  De kinderen laten hun bordje met 

het eten erop staan. Vertel dat in 

het bijbelverhaal Daniël en zijn 

vrienden ook kiezen voor bepaald 

voedsel. Zij willen leven volgens 

de regels van God en kiezen 

alleen voor eten dat past bij die 

regels.

8-12 jaar 

Groentetest

Daniël vraagt aan dienaar Aspenaz 

of hij het eten van het paleis mag 

laten staan. Hij vraagt of hij en zijn 

vrienden tien dagen 

lang alleen groente 

mogen eten. Welke 

vragen bedenken de kinderen  

bij groente?

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   papier

-   een pen

En verder:

-   een stopwatch

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes.

-  De kinderen bedenken drie 

vragen waarvan het antwoord een 

groentesoort is. Bijvoorbeeld: Het 

is een witte groente die je rauw 

of gekookt kunt eten. Of: deze 

groente is oranje en ze zeggen dat 

je geen bril hoeft als je dit vaak eet.

-  De groepjes stellen elkaar hun 

bedachte vragen.

-  Weten de andere groepjes om 

welke groenten het gaat?

Tip 
In de supermarkt 

liggen vaak 
reclamefolders, 

waarvan je plaatjes 
kunt gebruiken.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Vandaag horen we over Daniël.

Hij woont in een ander land

dan waar hij is geboren.

In dat land hebben ze andere regels

dan in het land van Daniël.

Ook andere regels over eten.

Maar Daniël wil zich

aan de regels van zijn land houden.

Hij wil zich houden aan Gods regels.

Hij heeft de moed om dat te 

zeggen.

Geef ons ook de moed

om te durven kiezen voor uw regels.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Daniël 1:1-20

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Wij willen groente!

Het is oorlog in Israël. De sterke soldaten van koning 

Nebukadnessar komen naar Israël en ze nemen 

heel veel mensen gevangen. Die mensen moeten 

met de soldaten mee naar het land van koning 

Nebukadnessar. Naar Babylonië. Daar moeten ze 

voortaan wonen en werken. Ver bij Israël vandaan, 

ver bij hun stad Jeruzalem vandaan. Dat vinden ze 

heel erg. Het lijkt wel of ze nu ook heel ver bij God 

vandaan zijn.

Daniël en zijn drie vrienden zijn ook naar Babylonië 

gebracht. Ze zijn er al een poosje als er een man 

naar hen toekomt. Het is Aspenaz, een bewaker 

die voor de koning werkt. ‘Jullie moeten met me 

meekomen,’ zegt hij streng. ‘Want onze koning heeft 

jullie nodig.’

‘Maar waarom dan?’ vraagt Daniël. ‘Wat wil de koning 

van ons?’

‘De koning heeft slimme jonge mannen nodig om 

hem te helpen. En volgens mij zijn jullie behoorlijk 

slim, en jullie komen ook nog uit belangrijke families. 

Jullie mogen samen met een heleboel andere jonge 

mannen in het paleis komen wonen, en daar gaan 

jullie naar school. Drie jaar lang. De koning wil dat 

jullie onze taal goed leren spreken, zodat jullie onze 

boeken kunnen lezen. Want hij wil dat jullie alles 

over ons land en over onze geschiedenis weten. 

Dan kunnen jullie hem daarna goed helpen. O ja, 

en jullie krijgen voortaan precies hetzelfde eten 

als de koning. Lekker varkensvlees bijvoorbeeld. 

Dikke plakken ham. En speklapjes. En jullie mogen 

dezelfde wijn drinken als de koning drinkt.’

Daniël en zijn vrienden kijken elkaar aan. Ze willen 

best voor de koning werken. Ze willen best naar 

school. En ze vinden het geen probleem om in het 

paleis te gaan wonen.
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Maar worst eten? En ham en spek? Wijn 

drinken die de koning ook drinkt?

‘Sorry, meneer Aspenaz,’ zegt Daniël. 

‘Dat kunnen we niet doen. God heeft 

ons volk speciale regels gegeven, en 

Hij heeft ook gezegd wat we wel en niet 

mogen eten. Dat eten van de koning is 

vast lekker, maar wij willen dat niet. En 

het drinken willen we ook niet. Wij eten 

alleen maar voedsel dat we mogen eten 

van onze God.’

Het is dapper van Daniël dat hij dat 

durft te zeggen. Want als de koning van 

Babylonië iets wil, dan moet je doen wat 

hij zegt. Anders krijg je straf.

Aspenaz zucht. ‘Tja,’ zegt hij. ‘Dat 

wordt lastig. Ik weet niet wat de koning 

daarvan vindt. De koning heeft dit eten 

speciaal uitgezocht. Hij wil dat jullie 

gezond en sterk worden. Stel je voor dat 

jullie er mager en bleek en slap gaan 

uitzien doordat jullie andere dingen 

eten. Dan wordt hij boos. En dan krijg ik 

natuurlijk de schuld.’

‘Weet u wat?’ zegt Daniël. ‘We doen 

gewoon een proef. Als u ons nou tien 

dagen lang alleen maar groente en 

water geeft. En dat we dan het eten 

en drinken van de koning niet nemen. 

Dan kijkt u daarna hoe we eruitzien. We 

hebben drie jaar de tijd, dus we kunnen 

het toch wel tien dagen proberen?’

‘Goed dan,’ zegt Aspenaz. En hij zorgt 

ervoor dat Daniël en zijn vrienden alleen 

maar groente te eten krijgen. En ze 

krijgen water in plaats van wijn.

Na tien dagen gaat Aspenaz weer naar 

de vier jonge mannen toe. Wauw! Wat 

zien Daniël en zijn vrienden er goed uit! 

Je kunt zo zien dat ze sterk en gezond 

zijn. Ze zien er zelfs nog sterker uit dan 

de andere jongens, die de ham en de 

worst en het spek eten van de koning 

hebben gegeten.

‘Geweldig!’ zegt Aspenaz. ‘Van mij 

mogen jullie blijven eten wat je wilt.’

‘Dus alleen groente?’ zegt Daniël.

‘Alleen groente,’ zegt Aspenaz.

Daniël en zijn vrienden gaan hard aan 

het werk. Ze leren lezen en schrijven in 

een vreemde taal. Ze lezen alle boeken 

uit de bibliotheek. Ze lopen hard en ze 

sporten om sterker te worden. Drie jaar 

lang.

Na die drie jaar mogen ze een voor een 

bij de koning komen. De koning praat 

met alle jonge mannen die hebben 

meegedaan. Hij wil kijken wie er het best 

voor hem kunnen werken.

Als de koning met Daniël en zijn 

vrienden gepraat heeft, is hij blij. Hij 

heeft zijn nieuwe helpers gevonden!

‘Die Daniël en zijn drie vrienden,’ zegt 

hij, ‘die kan ik goed gebruiken. Wat zijn 

die jongens slim, zeg. Veel slimmer dan 

de rest. Ze zijn zelfs tien keer zo slim als 

alle andere wijze mannen in mijn land. Ik 

neem ze in dienst. Ze kunnen naar me 

luisteren als ik een probleem heb, en 

dan kunnen zij me helpen om het op te 

lossen. Zij kunnen me helpen om mijn 

land op een goede manier te regeren.

Dank je wel, Aspenaz. Je hebt goeie 

mannen voor me uitgezocht!’

8-12 jaar 

Daniël 1:1-20

Daniël in Babylonië 
Nebukadnessar begint een oorlog

Toen Jojakim drie jaar koning van Juda 

was, begon Nebukadnessar een oorlog 

tegen hem. Nebukadnessar was de 

koning van Babylonië. Hij kwam met 

zijn leger naar de stad Jeruzalem. De 

Heer hielp Nebukadnessar om Jojakim 

gevangen te nemen. Nebukadnessar 

nam ook veel voorwerpen mee uit de 

tempel in Jeruzalem. Hij bracht ze naar 

de tempel van zijn eigen god in de stad 

Babel. Daar bewaarde hij alles.

Jonge mannen krijgen een opleiding

Op een dag liet Nebukadnessar zijn 

dienaar Aspenaz bij zich komen. 

Aspenaz regelde alles in het paleis. De 

koning zei tegen hem: ‘Kies een aantal 

jonge Israëlieten uit, en breng ze naar 

mijn paleis. Ze moeten familie zijn van 

de koning van Juda, of uit een andere 

belangrijke familie komen. Ze moeten 

gezond zijn en er goed uitzien. Ze 

moeten veel weten, en ze moeten slim 

en verstandig zijn. Want ik wil dat ze later 

bij mij in dienst komen.
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Geef ze drie jaar een opleiding. Zorg dat 

ze de taal en de boeken van de geleerden 

uit Babylonië goed kennen. En laat ze elke 

dag hetzelfde eten en drinken als ik. Daarna 

moeten ze bij mij in dienst komen.’

Aspenaz zocht een aantal jonge mannen uit. 

Vier van hen kwamen uit Juda. Ze heetten 

Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. Maar 

Aspenaz gaf hun andere namen. Hij noemde 

hen Beltesassar, Sadrach, Mesach en Abednego.

Daniël houdt zich aan de Joodse regels

Daniël was van plan om zich aan de Joodse 

regels voor het eten te blijven houden. 

Daarom wilde hij niets nemen van het 

koninklijke eten en drinken. Hij vroeg aan 

Aspenaz of hij het mocht laten staan. God 

zorgde ervoor dat Aspenaz vriendelijk bleef 

tegen Daniël.

Maar Aspenaz zei wel tegen hem: ‘Ik ben bang 

voor de reactie van de koning. Hij beslist wat 

jullie moeten eten en drinken. Straks vindt hij 

nog dat je er slechter uitziet dan de andere 

jonge mannen. En dan krijg ik natuurlijk de 

schuld.’

Daniël eet alleen groente

Aspenaz gaf een bewaker opdracht om 

Daniël en zijn vrienden elke dag eten te 

brengen. Daniël zei tegen de bewaker: ‘Laten 

we de volgende test doen. Geef ons tien 

dagen alleen maar groente te eten en water 

te drinken. Kijk hoe we er dan uitzien. En 

vergelijk ons met de andere jonge mannen, 

die alles eten wat de koning wil. Beslis daarna 

wat u verder met ons wilt doen.’

De bewaker deed wat Daniël voorgesteld had.

Tien dagen later zagen Daniël en zijn vrienden 

er heel goed uit. Ze waren gezonder dan de 

jonge mannen die gegeten hadden wat de 

koning wilde. Vanaf die dag gaf de bewaker 

hun niets anders meer te eten dan groente.

De vier jonge mannen waren heel wijs. God 

zorgde ervoor dat ze alle boeken van de 

geleerden uit Babylonië begrepen. En Daniël 

kon ook nog dromen uitleggen.

Daniël gaat voor de koning werken

Na drie jaar was de opleiding voorbij. 

Aspenaz liet alle jonge mannen bij koning 

Nebukadnessar komen. De koning had met 

ieder van hen een gesprek. Hij ontdekte dat 

niemand zo wijs was als Daniël en zijn vrienden.

De koning nam hen in dienst, en hij kon met 

hen over alle problemen in zijn koninkrijk 

spreken. Hij vond Daniël en zijn vrienden 

tien keer zo verstandig als alle andere wijze 

mannen in zijn koninkrijk.

10. OM TE WETEN

Aan het hof

Het verhaal over Daniël staat vol moeilijke namen 

en feiten. Die hoef je niet allemaal te onthouden, 

maar een paar wel: Nebukadnessar was de koning 

van het machtige rijk Babylonië. In 598 viel hij Juda 

en de hoofdstad Jeruzalem aan. Hij nam de koning 

en de leiders en hun families mee. Die moesten aan 

het hof komen wonen - daar kon hij hen in de gaten 

houden zodat ze niet in opstand konden komen. En 

van de jonge Judeeërs wilde hij echte Babyloniërs 

maken. Dat zie je ook aan de namen die ze kregen. 

Hun oude namen eindigen op ‘el’ of ‘ja’. Dat verwijst 

naar de God van Israël. Hun nieuwe namen zijn echt 

Babylonisch.

Lekker vega?

Het klinkt best raar: Daniël en zijn vrienden eten liever 

elke dag groente dan het eten van de koning. Toch 

hebben ze daar goede redenen voor. Volgens de 

wetten van Mozes mochten de Israëlieten bepaalde 

dingen niet eten. Bijvoorbeeld varkensvlees. Maar 

ook het vlees van kamelen, hazen, roofvogels en 

dieren die over de grond kruipen was verboden. En 

vlees waar nog bloed in zat. Als je deze dingen toch 

at, werd je onrein. Dat betekent dat je dan niet mocht 

meedoen met de dienst in de tempel en ook uit de 

buurt moest blijven van andere mensen.
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11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en 

‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld 

in het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar wat langer doorpraten.  

Op denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Hoe komt het dat Daniël en zijn vrienden in een ander land wonen?

-  Waarom willen ze het eten van de koning niet eten?

-  Wat willen ze wel eten? En wat drinken ze?

-  Hoe zien Daniël en zijn vrienden er na tien dagen uit in vergelijking met de andere jongens?

-  Waarom mogen Daniël en zijn vrienden helpers van de koning worden?

-  Wat heb je geleerd van dit bijbelverhaal?

8-12 jaar 

-  Als jij tien dagen lang alleen groente zou eten, zou jij er dan minder gezond, even gezond 

of gezonder uitzien, denk je?

-  Waarom vragen Daniël en zijn vrienden in het paleis om ander voedsel?

-  Zou er eten zijn dat God heel erg goed vindt? En eten dat God minder goed vindt?

-  Wat vind jij het meest bijzonder aan Daniël:

 •  zijn durf

 •  zijn geloof in God

 •  zijn overtuigingskracht

 •  zijn vertrouwen op de regels van God

 •  zijn wijsheid?

-  Welke eigenschap van Daniël zou jij ook willen hebben? Waarom?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Wij zijn klein maar 
dapper (Elly en Rikkert), Ik volg de 
Heer (Opwekking Kids 22) of Be bold, be strong 

(Evangelische Liedbundel 480 en Hemelhoog 449).



9
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Daniël 1:1-20 | Daniël in Babel

Daniël in Babel

13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Een tafel vol keuzes

Er is in het paleis eten in overvloed. Maar Daniël en 

zijn vrienden kiezen ervoor om alleen te eten wat 

God wil. De kinderen geven Daniël en zijn vrienden 

alleen groente te eten.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   reclamefolders en tijdschriften

-  viltstiften of kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

Aan de slag:
-  De kinderen knippen, plakken en tekenen eten 

en drinken en vullen hiermee de tafel van de 

koning.

-  Daniël en zijn vrienden krijgen alleen groente  

op hun bord.

-  De kinderen kleuren het werkblad verder in met 

hun viltstiften of kleurpotloden.

4-8 jaar 

Groen licht voor goed voedsel

Daniël kiest ervoor om te eten volgens de 

regels van God. Hij maakt goede keuzes 

over het eten. De kinderen kiezen welk 

voedsel al dan geen goede keuze is om te 

eten.

Wat heb je nodig?
-   vijf vellen zwart A4-papier

-   vijf rode cirkels van papier, waarvan er 

twee op een A4 passen

-   vijf groene cirkels van papier, waarvan er 

twee op een A4 passen

-   lijm

-   plakband

-   reclamefolders van supermarkten

Vooraf:
-  Maak vijf stoplichten door op de vijf vellen 

zwart papier een rode cirkel te plakken en 

eronder een groene cirkel.

-  Hang de vijf vellen in de ruimte.

Aan de slag:
-  Verspreid de reclamefolders over de tafel.

-  De kinderen staan om de tafel heen en 

kijken in de verschillende folders.

-  Ze knippen een plaatje uit.

-  Is het ongezond, dan plakken ze dit op 

de rode cirkel van een stoplicht. Rood 

betekent: stop, niet gezond.

-  Is het gezond wat ze hebben uitgeknipt, 

dan plakken ze dit op de groene cirkel van 

het stoplicht. Groen betekent: een goede 

en gezonde keuze, ga zo door!

-  Twijfelen ze over het eten? Overleg dan 

met elkaar waar het plaatje het best kan 

worden opgeplakt.

-  Als alle cirkels zijn volgeplakt, loop je met 

de kinderen langs de vijf stoplichten en 

bespreek je wat ze hebben opgeplakt.

-  Kunnen ze eten aanwijzen dat Daniël ook 

zou hebben gekozen?
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4-8 jaar 

Eten volgens de regels

Daniël eet volgens Gods regels. Hij eet tien 

dagen lang alleen maar groente. De kinderen 

spelen in groepjes van vier kinderen het spel 

en ontdekken wat voor Daniël eten volgens de 

regels is.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   het werkblad met de kaartjes

-   vier kartonnen bordjes

Vooraf:
Teken op de bordjes een groot vierkant en 

verdeel dit in negen hokjes.

Aan de slag:
-  Print de kaartjes van het werkblad.

-  Ieder kind heeft een bordje voor zich.

-  Alle kaartjes liggen omgekeerd op tafel.

-  Het eerste kind draait een kaartje om.

-  Staat er groente op het kaartje, dan legt het kind 

dit kaartje met de afbeelding naar boven in een 

vakje op het bord.

-  Staat er snoep op het kaartje, dan wordt 

dit kaartje naast het bord gelegd. Bij de 

volgende beurt moet dit kaartje worden 

teruggelegd tussen de andere kaartjes, 

maar mag er geen nieuw kaartje gepakt worden.

-  Staat er varkensvlees op het kaartje, dan moet 

er een groente van het bord teruggelegd 

worden tussen de kaartjes op tafel.

-  Staat er een glas water op het kaartje, dan mag 

er nog een extra kaartje omgedraaid worden en 

als dat groente is, mag dit op het bord gelegd 

worden.

-  Is het extra omgedraaide kaartje varkensvlees, 

dan moet er een groentekaartje van het bord 

teruggelegd worden tussen de kaartjes op tafel.

-  Wie als eerste het bord vol heeft met negen 

groentes, wint het spel.

Tip
De kinderen hoeven 

niet negen verschillende 

groentes te verzamelen. Bij 

de oudere kinderen kun 

je dit eventueel wel als 

extra uitdaging in het 

spel brengen.
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8-12 jaar 

De Bijbel om je oren: een hoorspel over 

Daniël

Wil je samen met de kinderen het 

verhaal op een hele andere manier 

beleven? Luister dan naar afleveringen 

van De Bijbel om je oren, een hoorspel 

over het leven van Daniël met een 

spannende vertelling en gespreksvragen 

en aanstekelijke liedjes, waarmee de 

kinderen interactief bij het verhaal 

betrokken worden. Elke aflevering duurt 

ongeveer 8-9 minuten. 

Wat heb je nodig? 
-  Aflevering 1 (Gevangen) en 2 

(Aanpassen of niet aanpassen?) van 

De Bijbel om je oren. Deze zijn hier te 

vinden: annekedoest.com/de-bijbel-

om-je-oren-en-bijbel-basics/ 

Aflevering 1: Gevangen
In deze aflevering lijkt het leven van 

Daniël en zijn vrienden alledaags en 

gewoon. Ze spelen in hun boomhut, 

duiken in de rivier en doen wedstrijdjes. 

Dan zien ze in de verte een stofwolk…

Aflevering 2: Aanpassen of niet 
aanpassen?
Daniël en zijn vrienden komen 

aan als gevangenen in Babel. Alles is 

anders dan thuis. Ze krijgen Babels 

eten, Babelse namen en ze moeten 

Babelse boeken bestuderen. Het lijkt wel 

alsof het de bedoeling is dat ze zo snel 

mogelijk vergeten wie ze zijn en wat ze 

geloven. Maar daar bedenkt Daniël wat 

op... 

Opdrachten voor tijdens of na het 
luisteren van het hoorspel
-  Laat de kinderen tijdens het luisteren 

tekenen wat ze horen.

-  Maak een geluiden-hoorspel rondom 

eten. Welke tien geluiden kunnen jullie 

samen maken als het over eten en zo 

gaat? Neem de geluiden op met je 

telefoon (dictafoon) en maak samen 

een eet-hoorspelletje van een minuut, 

waarin iedereen even te horen is.

Tip
Luister je tijdens de kinderdienst 
naar de afleveringen? Dan is het 

leuk om dit ook de komende twee zondagen te doen. Stem dit waar nodig af met de andere kinderwerkers. Bovenstaande afleveringen worden je gratis aangeboden bij het bijbelgedeelte van deze zondag. De Bijbel om je oren bevat echter nog meer afleveringen over Daniël (en binnenkort ook over Noach). Wil je alle afleveringen horen? Kijk op www.debijbelomjeoren.nl voor meer 
informatie en hoe je de hele 

serie kunt bestellen.
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8-12 jaar 

Waarheid, durven, doen

Daniël en zijn vrienden stonden voor een uitdaging: 

ze durfden Aspenaz eerlijk te zeggen dat ze het 

anders wilden doen dan de koning had bevolen. Ze 

wilden alleen eten volgens de regels van de Joodse 

spijswetten. En ze zagen er na tien dagen beter uit 

dan de andere jonge mannen! De kinderen gaan de 

uitdaging aan: durven ze eerlijk te zijn, durven ze 

spannende dingen te doen?

Wat heb je nodig?
Per groepje:

voor het spel:
-   een draaicirkel

-   de kaartjes van het werkblad

voor de draaicirkel:
-   een kartonnen bordje

-   een strookje stevig papier van 2 centimeter breed en 

3 centimeter korter dan een half bordje

-   een splitpen

-   een viltstift

voor de uitdagingen:
-   een schijfje citroen

-   zout

-   een paar glazen

-   een kan met water

-   vochtige doekjes

-   een stopwatch

Vooraf:
-  Maak in het midden van het kartonnen bordje 

een gaatje.

-  Knip aan één kant van het strookje papier een punt.

-  Bevestig het strookje papier met de splitpen in het 

gaatje op het bord. De punt wijst naar buiten.

Aan de slag:
-  Het eerste kind draait de wijzer in het rond.

-  Het kind waar de wijzer stopt en naartoe wijst, maakt 

een keuze: de waarheid, durven of doen.

-  Het kind dat draaide pakt een kaartje en leest de 

gekozen opdracht voor.

-  Slaagt het kind in de opdracht, dan verdient het kind 

het kaartje. Slaagt het kind niet, dan wordt het kaartje 

onderop de stapel gelegd.

Het volgende kind in de groep is aan de beurt.

Het spel is afgelopen na een afgesproken tijdsduur of 

na een afgesproken aantal verzamelde kaartjes.

Alternatief:

Maak een draaibord met drie vlakken. Ieder vlak 

krijgt een andere kleur. Schrijf de woorden 

‘waarheid’, ‘durven’ en ‘doen’ elk in een vak. 

Laat het kind dat aan de beurt is zelf draaien. 

Welke uitdaging heeft het gedraaid? Durft het 

kind niet de doen-opdracht uit te voeren, laat 

het dan een keuze maken tussen ‘waarheid’ 

en ‘durven’.

Tip
Kies welk doel je hebt met 

dit spel. Gaat het om de ervaring 
en het speelplezier, stel dan een 
tijdsduur vast. Gaat het om de 
uitdaging, dan is het kind dat 
bijvoorbeeld als eerste vier 
kaartjes heeft verzameld, 

de winnaar.
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Vorstelijk lekker!

Daniël en zijn vrienden zijn heel wijs. God zorgt 

ervoor dat ze alle boeken van de geleerden 

uit Babylonië begrijpen. En Daniël kan ook nog 

dromen uitleggen. Het leven van deze vier 

jonge mannen krijgt meer smaak, doordat ze 

God in hun leven betrekken. In deze letterlijke 

proef voegen de kinderen kruiden toe, waardoor 

het eten nog vorstelijker gaat smaken.

Wat heb je nodig?
Per groepje van vier of vijf kinderen:

-   een knoflookpers

-   een schone schaar

-   een vork

-   een kom

-   voor één stokbrood:  

60 gram (room)boter op kamertemperatuur

-   een teentje knoflook

-   twee takjes dille

-   twee takjes peterselie

-   twee stengels bieslook

-   zout en/of peper

Aan de slag:
-  Prak de boter met de vork los in de kom.

-  Knip de bieslook, dille en de blaadjes 

van de peterselie fijn.

-  Pers de knoflook fijn met de pers.

-  Doe de kruiden bij de boter.

-  Roer alles goed door elkaar met de vork.

-  Je mag iets zout en/of peper toevoegen.

-  Smeer de kruidenboter lekker uit over een 

stukje stokbrood.

Tips
- Haal de boter vooraf uit de 

koelkast. Serveer de knoflookboter 

op vers gebakken stokbrood.

- Doe het proefje als groep, dan heb je 

voor één stokbrood een half pakje (room)

boter nodig (125 gram), van elk kruid vijf 

takjes en twee teentjes knoflook. Laat 

de kinderen om je heen staan en 

laat ze helpen met het knippen 

van de kruiden.

Prak de boter los met de vork in de kom.
Knip de bieslook, dille en de blaadjes van

de peterselie fijn.

1
Pel de knoflook

en pers hem daarna fijn.
Doe de kruiden bij de boter.

2
Doe de knoflook bij de kruiden en
de boter en roer alles goed door

elkaar met de vork.

3
Voeg iets zout en/of peper toe.

Smeer de kruidenboter lekker uit
over een stukje stokbrood.

4

Wat heb je nodig?
* een (stukje) stokbrood  * een knoflookpers

* een schone schaar  * een vork  * een kom

voor één stokbrood:
* 60 gram roomboter op kamertemperatuur

* een teentje knoflook  * twee takjes dille  * twee takjes peterselie
* twee stengels bieslook  * zout en/of peper

! Tip:
Haal de boter vooraf uit de koelkast en

serveer met een vers gebakken stokbrood.

Prak de boter los met de vork in de kom.
Knip de bieslook, dille en de blaadjes van

de peterselie fijn.

1
Pel de knoflook

en pers hem daarna fijn.
Doe de kruiden bij de boter.

2
Doe de knoflook bij de kruiden en
de boter en roer alles goed door

elkaar met de vork.

3
Voeg iets zout en/of peper toe.

Smeer de kruidenboter lekker uit
over een stukje stokbrood.

4

Wat heb je nodig?
* een (stukje) stokbrood  * een knoflookpers

* een schone schaar  * een vork  * een kom

voor één stokbrood:
* 60 gram roomboter op kamertemperatuur

* een teentje knoflook  * twee takjes dille  * twee takjes peterselie
* twee stengels bieslook  * zout en/of peper

! Tip:
Haal de boter vooraf uit de koelkast en

serveer met een vers gebakken stokbrood.

Prak de boter los met de vork in de kom.
Knip de bieslook, dille en de blaadjes van

de peterselie fijn.

1
Pel de knoflook

en pers hem daarna fijn.
Doe de kruiden bij de boter.

2
Doe de knoflook bij de kruiden en
de boter en roer alles goed door

elkaar met de vork.

3
Voeg iets zout en/of peper toe.

Smeer de kruidenboter lekker uit
over een stukje stokbrood.

4

Wat heb je nodig?
* een (stukje) stokbrood  * een knoflookpers

* een schone schaar  * een vork  * een kom

voor één stokbrood:
* 60 gram roomboter op kamertemperatuur

* een teentje knoflook  * twee takjes dille  * twee takjes peterselie
* twee stengels bieslook  * zout en/of peper

! Tip:
Haal de boter vooraf uit de koelkast en

serveer met een vers gebakken stokbrood.
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Daniël in Babel

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Linda Bikker

Werkbladen 4-8 jaar: Linda Bikker

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen  
elk een zin uitspreken, 

of spreek alles 
samen uit.


