Seizoen 2
– Samenvatting vertelling met opdracht –
Datum: 19-06-2019
Naam kind:…………………………………………………………………………………..
Deze middag ging het verhaal over: Daniël en zijn vrienden in Babel
Nebukadnezar is koning van Babel. In zijn paleis woont een Joodse jongen met zijn drie
vrienden. Zijn naam is Daniel. Hun Joodse naam moeten deze vrienden maar snel vergeten.
De koning geeft aan hen nieuwe namen. De koning laat hen ook het duurste voedsel geven.
Maar dit vlees en de wijn van de koning mogen zij niet gebruiken. Dat staat in Gods wetten.
Daniel vraagt aan de knecht van de koning om gewoon brood en gewoon water. De Heere
zegent dit voedsel meer dan het andere voedsel. Na tien dagen zien de vier vrienden er beter
uit dan de andere mensen in het paleis. De vier vrienden mogen dit gewone brood voortaan
blijven gebruiken. Maar de Heere zegent ook hun verstand. Zij worden heel wijs. Veel wijzer
dan de anderen. Daniel kan zelfs dromen uitleggen. Na drie jaar laat de koning hen bij zich
roepen en merkt dat zij tienmaal wijzer zijn dan de wijzen in zijn koninkrijk. God zorgt ervoor
dat zij in het verre land Babel een mooie positie krijgen. De Heere zegent mensen die Hem
gehoorzaam zijn.
De leertekst is: Daniël 1:9 En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het
aangezicht van de overste der kamerlingen.
Joodse naam:
Daniel: God is mijn rechter

Babylonische naam:
→ Beltsazar: moge Bel het leven van de koning beschermen

Hananja: de Heere is genadig

→ Sadrach: Bevel van aku

Misaël: wie is wat God is?

→ Mesach: wie is als aku?

Azarja: de Heere heeft geholpen

→ Abed-nego: dienaar van Nebo

Opdracht:

● Schrijf de namen van de Israëlitische mannen onder elkaar. Schrijf daarachter
de nieuwe namen die ze van de koning krijgen.
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