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Hey SuperKids!
Wat leuk dat jij deze journal leest. In de maand januari gaat
het bij SuperKids over SUPERHELDEN. Papa en mama zijn
waarschijnlijk aan het vasten en als SuperKid kun jij hier ook
aan meedoen. Vasten heeft als doel dat je meer bezig bent
met God. Dit kun je op veel verschillende manieren doen,
zoals een bijbelverhaal lezen, bidden, worshippen. Met deze
journal willen wij jou helpen om tijd met God te besteden.
We gaan hierin verder met het thema SUPERHELDEN en
kijken naar het leven van DANIËL. Weet je nog dat hij bij de
LEEUWEN belandde? Superspannend! Zorg ervoor dat je
ook in de dienst bent, dan krijg je er ook leuke extra’s bij.
Ben jij er klaar voor? Kijk dan snel verder!
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Daniël gaat daarom naar de baas van alle leerlingen. Hij vertelt hem
2.

Koning Nebukadnessar is op zoek naar jonge mensen die hem

dat hij en zijn vrienden dit niet mogen eten en drinken. De baas is

kunnen helpen bij het regeren van het land. Hij vindt het belangrijk

bang dat zij er slechter uit zullen zien, dus wil hij hen niet helpen.

dat ze er knap uitzien en dat ze héél slim zijn. Daniël en zijn drie

Maar Daniël geeft de moed niet op. Hij gaat naar de kamerdienaar,

vrienden zijn ook door Nebukadnezar naar zijn land gebracht.

die hem en zijn vrienden elke dag eten en drinken geeft. Hij vertelt

Nebukadnezar denkt dat zij hem misschien wel kunnen helpen.

hem hetzelfde, maar nu heeft hij ook meteen een oplossing. Hij zegt
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dat de dienaar hen tien dagen lang alleen maar water en groente

VANDAAG
BID IK VOOR
1.

2.

Voordat ze voor de koning kunnen werken, moeten ze eerst de

moet geven. Na tien dagen kan de dienaar hen vergelijken met

taal van het land kennen. Ze moeten ook allerlei boeken lezen

de andere leerlingen. Als zij er dan slechter uitzien, zullen ze het

over het land Babylonië. Dat lukt natuurlijk niet in een paar weken.

koninklijke eten eten. Dit durft de dienaar wel. Het zijn maar tien

Ze mogen er drie jaar over doen en daarna moeten ze een soort

dagen. Toch zijn het spannende dagen voor Daniël en zijn vrienden,

examen afleggen voor de koning. Degenen die het meeste weten,

maar zij vertrouwen op God. En weet je wat er gebeurde? Na tien

mogen dan helpen met het regeren van het land.

dagen zagen Daniël en zijn vrienden er beter uit dan alle andere

Nu de mannen in Babylonië zijn, krijgen ze allemaal een nieuwe

leerlingen! Daarom krijgen zij vanaf nu elke dag water en groente.

naam. Daniël en zijn drie vrienden worden nu Beltsazar, Sadrach,
Mesach en Abednego genoemd. Deze mannen studeren heel

Daniël en zijn vrienden vertrouwen bij alles wat ze doen op God. Ze

hard. Maar al snel hebben ze een groot probleem. De koning heeft

leren sneller dan de andere leerlingen en weten veel meer. En God

gezegd dat alle leerlingen koninklijk eten moeten eten. Ze krijgen

geeft Daniël iets bijzonders. Hij kan visioenen en dromen uitleggen.

wijn en het beste eten dat er is, zodat ze nog knapper worden en
nog beter kunnen studeren. Daniel weet niet waar dit eten vandaan

Na drie jaar moeten alle leerlingen naar Nebukadnezar. Hij praat

komt en of zij het eten wel mogen eten. Mozes had vroeger heel

met de jonge mannen, vraagt hen moeilijke dingen en weet je

duidelijk opgeschreven welk eten de Israëlieten wel en niet mochten

wat er gebeurt? Nebukadnezar merkt dat Daniël en zijn vrienden

hebben en Daniël wil graag naar God luisteren.

veel meer weten dan alle andere leerlingen. En zo gaan deze vier
mannen voor de koning werken.
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DE BRANDENDE
VUUROVEN

te beantwoorden, ze zeggen: ‘Als u ons in de brandende oven
laat gooien, kan de God die wij vereren, ons daar zo uit redden
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en ons uit uw macht bevrijden. Maar ook als Hij dat niet doet,
majesteit, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet vereren.

Koning Nebukadnessar heeft een heel groot gouden beeld laten

Wij zullen het gouden beeld dat u hebt gemaakt zeker niet

maken. Alle belangrijke mensen komen naar het openingsfeest

aanbidden.’
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van dit beeld. De drie vrienden van Daniël zijn hier ook. De
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koning heeft een groot muziekkorps uitgenodigd. Wat zal er

De koning is woedend. ‘Stook de oven zeven keer heter, bind

veel lawaai zijn als iedereen speelt. Dan roept iemand heel hard:

de mannen goed vast en gooi hen in de oven’ schreeuwt hij.

‘Wanneer dit orkest speelt, moet je knielen en… het gouden

Sterke mannen van het leger komen hen halen en nemen de drie

beeld aanbidden dat Nebukadnezar opgericht heeft. De man die

vrienden mee naar de oven. Ze gooien hen erin. Maar bij de oven

dit niet doet, wordt in de hele hete brandende oven gegooid.’

is het zo heet, dat de soldaten zelf ook verbranden. De koning
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kijkt toe wat er gebeurt. Hij heeft helemaal geen medelijden met
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Even later is het zo ver. Het orkest maakt een enorm groot

de vrienden. Maar ineens ziet hij iets geks. Hij schrikt enorm..

lawaai en iedereen knielt voor het gouden beeld. Maar o… wat

Hij vraagt aan zijn raadgevers: ‘Wij hebben toch drie mannen in

gebeurt daar? Drie mannen staan nog rechtop. Het zijn Sadrach,

het vuur gegooid?’. Iedereen zegt dat dat klopt. Maar wat ziet

Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniël .

Nebukadnezar? Hij ziet vier mannen in de oven. De vierde ziet
eruit als een engel. En de mannen verbranden niet, ze lopen

Natuurlijk zijn er een aantal mensen die dit gezien hebben. Ze

gewoon door het vuur. Dan loopt koning Nebukadnessar naar

gaan meteen naar de koning toe om te vertellen dat deze drie

de deur van de oven en roept: ‘Sadrach, Mesach en Abednego,

mannen het beeld niet willen aanbidden. De koning wordt heel

dienaars van de allerhoogste God, kom eruit!’ Alle raadgevers

boos. Hij roept de drie mannen bij zich. Eigenlijk vindt de koning

en mannen die de koning dienen, komen naar de drie vrienden

dit helemaal niet zo leuk. Hij vindt de vrienden van Daniël erg

kijken en ze zien dat het vuur hen niets heeft gedaan. Ze hebben

goede bestuurders. Daarom vraagt hij of het klopt dat zij de

geen brandwonden, hun kleren zijn nog heel en ze stinken niet.

goden niet willen vereren of dat zij het niet begrepen hebben.

Nu is koning Nebukadnessar overtuigd dat de God van deze drie

De vrienden vertellen dat ze het niet nodig vinden om zijn vraag

vrienden de allerhoogste God is.
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DIT VERHAAL
OP EEN ANDERE
MANIER HOREN?

Check het Youtube
kanaal van DoorBrekers
SuperKids. Daar vind je
dit verhaal in de playlist
van de Avonturier.

DANIËL IN DE
LEEUWENKUIL
Daniël woont al jaren in het paleis. Daniël is de

dat het niet meer teruggedraaid kan worden.

De koning is verdrietig. Hij vindt het niet leuk

allerslimste in het paleis, slimmer dan alle andere

Degene die niet naar dit bevel zou luisteren,

dat Daniël in de leeuwenkuil zit. Hij kan niet

dienaren. De koning, die de macht had, wil hem

zou in de leeuwenkuil gegooid worden. De

slapen en niet eten. Als het eindelijk ochtend

daarom de baas maken over het hele rijk. Maar

koning vindt dit een goed plan en zo is de wet

is, gaat hij meteen naar de leeuwenkuil toe.

de andere dienaren vinden dit niet leuk. Ze zijn

gekomen dat iedereen alleen de koning om

Hij roept: ‘Daniël, heeft de God op wie jij

jaloers, omdat zij ook graag de baas willen zijn.

raad mag vragen.

vertrouwt, je kunnen redden van de leeuwen?’
En wat hoort hij? De stem van Daniël! Daniël

Ze kijken daarom of Daniël iets slechts doet,
zodat het plan van de koning niet door kan gaan.

Daniël hoort van dit plan en gaat naar huis. Daar

roept dat de leeuwen rustig bleven en hem

Ze zoeken en zoeken, maar kunnen niks vinden.

knielt hij neer. Hij bidt vurig tot God. De mannen

niets gedaan hebben, omdat hij onschuldig

Daniël is betrouwbaar, doet niets verkeerd en

die hem willen beschuldigen, zagen hem bidden.

is. De koning beveelt dat Daniël er zo snel

doet wat hij belooft. Toch willen de andere

Ze hebben hem betrapt! Snel gaan ze naar de

mogelijk uitgehaald wordt en.. daar is hij dan!

dienaren ook nog steeds de baas zijn. Daarom

koning toe. Ze vertellen de koning dat Daniël

Daniël staat naast de koning, zonder een

bedenken ze een gemeen plan. De dienaren

bidt tot zijn God in plaats van tot de koning. De

schrammetje op zijn lichaam. God heeft hem

gaan samen naar koning Darius en vertellen dat

koning schrikt van de beschuldiging, want hij

gered van de leeuwen! Dan stuurt de koning

ze hem een grote en wijze koning vinden. Omdat

vindt Daniel een aardige en goede man. Maar

een brief naar alle provincies en zegt dat

hij zo groot en wijs is, hebben ze bedacht dat

omdat de wet niet teruggedraaid kan worden,

iedereen de God van Daniël moet eren. Hij is de

iedereen voor dertig dagen alleen maar vragen

moet hij het bevel geven om Daniël te halen

machtigste God die er bestaat.

mag stellen aan de koning en niemand anders.

en hem in de leeuwenkuil te gooien. De koning

Ook vragen ze de koning om dit een ‘bevel

zegt tegen Daniël: ‘Ik hoop dat de God die jij

van Meden en Perzen’ te maken. Dat betekent

vertrouwt en vereert, jou zal redden.’

