NBG/Bijbel Basics | Daniël in Babel | Kaartjes (8-12 jaar)

200

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.’
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debijbel.nl/bijbelbasics

200

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.’
..
DANIEL 1:12-13

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)

AAN HET HOF

Daniël in Babel
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.

VORSTELIJK LEKKER!

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.’
Daniël 1:12-13

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.
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komschone schaar * een vork * een kom
Wat heb je nodig?
* een (stukje) stokbrood * een knoflookpers
voor één stokbrood:
voor één stokbrood:
* een schone schaar * een vork
een kom
* 60 gram roomboter op kamertemperatuur
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* twee stengels bieslook
* zout en/of peper
Prak de boter los met de vork in de kom.
Pel de knoflook
Doe de knoflook bij de kruiden en

Daniël en zijn vrienden zijn
heel wijs. God zorgt ervoor
Prak de boter los met de vork in de kom.
dat ze alle boeken van de
Knip de bieslook, dille en de blaadjes van
de peterselie fijn.
geleerden uit Babylonië
1
2
begrijpen.
Enboter
Daniël
kandeook
Prak de
los met
vork in de kom.
Pel de knoflook
Knip de bieslook, dille en de blaadjes van
en pers hem daarna fijn.
nog dromen
uitleggen.
Het
de peterselie fijn.
Doe de kruiden bij de boter.
leven van deze vier jonge
mannen krijgt meer smaak,
doordat ze God in hun leven
betrekken. In dit proefje geef
je het eten met kruiden ook
meer smaak, zodat het nog
vorstelijker gaat smaken.

Pel de knoflook
Knip de bieslook,
dille
en defijn.
blaadjes van
en pers hem
daarna
peterselie
Doe dede
kruiden
bij defijn.
boter.
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Doe de knoflook bij de kruiden en
de boter en roer alles goed door
elkaar met de vork.

Doe de knoflook bij de kruiden en
en pers
hem daarna
fijn. door
de boter
en roer
alles goed
Doe de
kruiden
boter.
elkaar
metbij
de de
vork.
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Voeg iets zout en/of peper toe.
de boter
en roer alleslekker
goed door
Smeer
de kruidenboter
uit
met de
vork.
over elkaar
een stukje
stokbrood.

Voeg iets zout en/of peper toe.
Smeer de kruidenboter lekker uit
over een stukje stokbrood.

! Tip:
Haal de boter vooraf uit de koelkast en
serveer met een vers gebakken stokbrood.

! Tip:
Haal de boter vooraf uit de koelkast en
serveer met een vers gebakken stokbrood.
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Daniël in Babel

WAARHEID

DURVEN

Wat zou jij doen als Nederland bezet was door soldaten
uit het buitenland?
Durf jij een voorwerp uit een van de ruimtes/keuken/hal te
pakken en na afloop van de dienst weer terug te leggen?

WAARHEID

DURVEN

DOEN

Ga onder een tafel zitten of plat op je buik liggen tot je
opnieuw aan de beurt bent, want je bent in ballingschap.

DOEN

WAARHEID

Als jij naar een ander land zou moeten, wie neem jij dan
mee?

WAARHEID

DURVEN

Doe alsof je loodzware schoenen draagt en loop zo de
ruimte rond.

DURVEN

DOEN

WAARHEID
DURVEN

DOEN

DOEN

Huppel door de ruimte in minder dan tien seconden.

WAARHEID

Wat wil jij later worden?
Kies een kind uit en bedenk iets wat het een minuut lang
moet doen.
Maak tien nette buigingen voor een volwassene in de
ruimte waar je bent.

DURVEN

DOEN
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Welk bijbelse persoon zou jij een dagje willen zijn?

Vertel al zingend wat je gisteren gegeten hebt.
Maak een brede glimlach en houd dit vol tot je opnieuw
aan de beurt bent.

Zou jij voor één dag Daniël willen zijn? Waarom wel of
niet?
Trek je T-shirt, trui of vest achterstevoren aan, tot je weer
aan de beurt bent.
Wissel je schoenen om tot aan het einde van het spel.

Welke regel heb jij weleens overtreden?
Doe alsof je iemand waarschuwt die iets verkeerds
gedaan heeft.
Spring op en neer tot je weer aan de beurt bent.
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WAARHEID

Als je voor jezelf een andere naam zou mogen kiezen,
welke naam zou je dan willen hebben?

WAARHEID

Pak jij ’s nachts weleens stiekem iets te eten?

DURVEN

Bedenk voor elke kind in de groep een (aardig) woord dat
rijmt op zijn of haar voornaam.

DURVEN

DOEN

Geef jezelf een bijnaam en roep die vijf keer hardop terwijl
je op een stoel staat.

DOEN

Laat aan de andere spelers zien of je voeten schoon zijn.

WAARHEID

Is er eten waar jij allergisch voor bent? Zo ja, welk eten?

WAARHEID
DURVEN
DOEN

WAARHEID
DURVEN
DOEN

Is het je al eens overkomen dat iemand jou niet geloofde
terwijl je toch de waarheid vertelde? Vertel!

DURVEN

Vertel drie grote leugens binnen twintig seconden.
Elk kind uit de groep stelt jou een vraag en jij mag niet met
‘ja’ of ‘nee’ antwoorden of een antwoord herhalen.

Wat eet jij het liefst?
Drink een beetje gezouten water.
Verzin een driegangenmenu in dertig seconden.

DOEN

WAARHEID
DURVEN
DOEN
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Pak een vochtig doekje en maak de handen van de speler
rechts van je schoon.

Durf jij nu een schijfje citroen te eten?
Eet met je mond dicht, dus lees deze kaart hardop voor
zonder je lippen te bewegen.

Vertel wat je het laatst gedroomd hebt.
Doe alsof je voor de koning staat en hem een droom
uitlegt.
Doe alsof je slaapt tot je weer aan de beurt bent.

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Werkblad (8-12 jaar) - Waarheid, durven, doen

Daniël in Babel

WAARHEID
DURVEN

DOEN

Hoe vaak lees jij in de Bijbel?
Pak een bijbel, sla hem ergens open en lees de eerste vijf
zinnen links bovenaan.
Vertel het bijbelverhaal van vandaag in minder dan een
minuut.
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