
 Les 3 – Ho, stop! 

 Lezen uit de Bijbel       Daniël 3:13-20 

 

 

Woede en dreiging: 
Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. 
Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, 
Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden 
beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, 
panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in 
aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar weigeren jullie te buigen, dan worden 
jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen 
redden?’  
 
Hoe reageer je daarop? 
Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, 
Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende 
oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet 
dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt 
opgericht.’  
 
Gevolg: 
Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en 
Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. 

 
 
 

 
 
 
Kringgesprek     
 
Waarmee kun je allemaal dreigen? 
Het begint al bij een klein kind. ‘Als je je prakje niet opeet, dan ga je naar de gang.’ Enzovoorts.  
Probeer eens een paar dreigingen te bedenken? Het begint altijd met als je…. dan…. 
 
Dreigen met straf kan bij het opvoeden nog wel werken. Ouders doen het. Meestal uit liefde om hun 
kind te bewaren voor kwaad. Op school doet ook de leraar het. Het kan vanuit goede motieven 
gebeuren.  
 
Maar er is ook een dreigen vanuit heerszucht en macht. 
Bijvoorbeeld: Als jij geen hoofddoekje draagt, dan… 
Of: Als je niet voor het beeld van de dictator buigt, dan 
Als jij iemand van Jezus durft te vertellen, dan …  
Of op school: Als jij geen snoep voor me meebrengt, dan… 
 
Heb je wel met dreiging te maken? Hoe reageer je erop?  

 

 
  
 
 



   

Vertellen    
 

77 – In het vuur voor God   
 

Het was nog heel vroeg in de morgen. Op het dak van het koninklijke paleis stond Nebukadnessar. 

Hij bad met opgeheven handen en open ogen tot de opkomende zon. Vandaag kon hij zijn gedachten 
niet houden bij de voorgeschreven woorden. Een geweldig gevoel van trots kwam in zijn ziel. 
Daarginds, in de vlakte van Dura, omringd door de schitterende kleuren van het morgenrood, stond 
zijn beeld als een donker silhouet. Het was net alsof hij de godheid zelf was, die neerdaalde naar de 
aarde. Nebukadnessar beëindigde zijn gebed. Bedienden schoten toe. De dag was begonnen, zijn 
gloriedag. Alle goden in hemel en op aarde en alle regeerders zouden hem de eer geven. 

Ook de drie vrienden van Daniël, Sadrak, Mesak en Abednego waren vroeg opgestaan. Ze werden 
immers verwacht op het inwijdingsfeest van het Gouden Beeld. Ze baden niet tot de zon. Ze hadden 
God geloofd met een psalm, voordat ze op weg gingen. 

Het werd een warme dag. Er woei een zuidoostenwind die veel fijn zand meebracht, dat in neus en 
keel ging zitten. Je zag kameeldrijvers, ruiters en draagkoetsen. Je hoorde allerlei dialecten en je rook 
allerlei geuren. Etensgeuren vermengden zich met de geur van kamelenmest, zweet en stank van 
bedelaars. Soms danste er een vleugje parfum doorheen als een rijke dame met haar gevolg 
langskwam. En hoe dichter de drie vrienden bij het gouden beeld kwamen, hoe drukker het werd. Ze 
konden nog maar nauwelijks een plekje vinden waar ze de paarden bij de bedienden konden 
achterlaten. Te voet ging het verder. Ze werden verwelkomd door het ontvangstcomité. Zodra ze 
opgeroepen werden, gingen ze de koning begroeten. Hij was in een opperbeste stemming en wist nog 
precies wie ze waren, dat ze aangesteld waren over het gewest Babel. Dan werden ze opgeslokt door 
de menigte genodigden, die zich om het beeld verzamelden. 

Precies op de aangegeven tijd werden de bazuinen geblazen en een heraut maakte bekend dat een 
ieder het gouden beeld moest aanbidden als de muziek ging spelen. 

'Ieder, die niet met z'n neus op de grond de koning aanbidt, zal meteen in het vuur geworpen worden.' 
klonk het bevel. 

De drie vrienden hoorden het en voelden het bloed uit hun gezicht wegtrekken. Onwillekeurig deden 
ze een stapje dichter naar elkaar toe. Mesak fluisterde: 'Hier doen we niet aan mee, vrienden.' 

De muziek begon. Een vreselijk lawaai van door elkaar heen schreeuwende mensen weerklonk, alsof 
de hel losbrak.  

'God, sta ons bij,' bad Sadrak zachtjes... 

Het viel wel op dat ze bleven staan, zo midden tussen de knielende mensen. Een paar mannen 
gingen het dan ook meteen aan de koning vertellen. 

Die gaf opdracht hen te halen. Eerst was hij nog toegeeflijk. Hij wilde hen nog een kans geven om te 
buigen. Maar toen hij merkte dat ze vastbesloten waren, werd zijn eerst zo vriendelijke gezicht 
gemeen en grimmig. 

Hij brulde: 'Wie is de God, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?' 

De drie vrienden voelden hun knieën knikken. Toch zeiden ze moedig: 'Als onze God ons wil redden, 
dan zal Hij dat doen, maar zo niet,... dan zeggen we u nu al vast, dat wij uw goden toch nooit zullen 
vereren. We zullen het gouden beeld niet aanbidden.' 

Nebukadnessar trok wit weg... Hij beval de oven zevenmaal heter te stoken. Soldaten gooiden ruwe 
olie boven in het gat. De vlammen sloegen wild naar buiten. Een zwarte rook steeg op naar de hemel. 

Met touwen vastgebonden werden Sadrak, Mesak en Abednego met kleren en al in het vuur 
geworpen. Degene die dat deden vielen zelf dood neer van de hitte.  

Nebukadnessar keek onbewogen toe. De god Nergal, van het Dodenrijk en het Verterend Vuur stond 
immers aan zijn kant. 

Maar God liet zien dat Hij de vrienden kon bevrijden uit het vuur. Hij liet hen niet alleen. Zelfs de 
koning zag dat. Verschrikt stond hij op. 

'We hebben toch drie mannen erin gegooid?' riep hij. 'Ik zie er nu vier lopen. En hen mankeert niets! 



Die vierde lijkt wel... op een engel!' 

Hij liep naar de deur van de oven en riep vol ontzag: 'Sadrak, Mesak en Abednego, knechten van de 
Allerhoogste God, kom naar buiten!' 

Tot ieders stomme verbazing kwamen ze naar buiten. Van alle kanten werden ze betast. Hun haar 
was niet geschroeid en op hun mantels zat geen vlekje. Er was zelfs geen brandlucht aan hen te 
ruiken.... 

'Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego!' zei de koning. 'Er is geen God die zo verlossen 
kan.' 

Hij geeft het bevel dat niemand oneerbiedig over God mag spreken, anders zal die persoon in stukken 
gehakt en zijn huis tot een puinhoop gemaakt worden... 

Hoe zouden de drie vrienden thuisgekomen zijn? Stonden er drommen mensen aan de kant van de 
weg? Iedereen wilde hen natuurlijk zien. Van één ding kunnen we zeker zijn: ze hebben die avond de 
Heer gedankt. 

Als de zon ondergaat staat er een eenzame man op het dak van het koninklijke paleis. Het is 
Nebukadnessar. Hij kijkt naar het oosten. De ondergaande zon werpt de laatste stralen op zijn beeld, 
daar in de vlakte van Dura. Het lijkt nu wel een nieuwe ster, maar dat duurt maar even. Duizenden 
kleine sterren gaan schijnen. Duizenden goden? Of is er maar één, zoals de Judeeërs zeggen? 

Deze dag was anders gelopen dan hij had gedacht. Niet hij was de machtigste, de allerhoogste. Er 
was een God, groter en machtiger dan alle goden. Het gouden beeld zou hem er altijd aan herinneren.  

 

 
  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eerbied   

 
  Heer, vele gelovigen in 

de wereld worden 
gedreigd, geslagen en in 
de gevangenis gegooid. 
We hopen dat er spoedig 
een wereld van goede 
dingen komt met u aan 
het hoofd. 

 

 U werd zelf ook 
bedreigd en 
mishandeld. Dat 
liet u toe, omdat u 
het voor ons 
opnam. 
We kunnen nooit 
genoeg dankbaar 
daarvoor zijn. 

 

  

Wilt u met die kinderen 
zijn, die hun leven tot een 
hel worden gemaakt door 
kinderen in de klas die 
dreigen. Vergeef ons als 
we er soms zelf aan 
meededen. 

   Leer ons om stand te 
houden voor uw woord 
ook al lachen anderen 
ons misschien uit. 
Met u zijn we meer dan 
overwinnaars. Amen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht    Kies uit: *  

 
 



*  

 

 

 



Tekst   

 

2 Kron. 16:9  

De HEER  laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen 

hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. 

 

Zeg dat je de tekst nu zelf op kan zeggen en vul dan een fout woord in, bijv. De camera’s van de tv 

laten hun ogen enz.. 

Als ze de fout herkennen moeten ze hem samen goed opzeggen.  

Doe dat een paar keer, dan kennen ze hem. 

Doordat ze moeten lachen onthouden ze het beter, want dan staat hun geest open.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

* Dit verhaal leent zich erg voor een tekening met waskrijt in felle oranje, rode en gele kleuren.  

 

*Wie ben ik? 

Je kunt dit schriftelijk doen, maar ook als spel. Dan komt er een kind naar voren die de drie 

punten voorleest en de anderen moeten raden wie het is. Als je genoeg mensen hebt kun je 

hen ook de desbetreffende figuren verkleed laten uitbeelden. 

 

Er staan in de bijbel nog veel meer verhalen van mensen die nee zeiden tegen verkeerde dingen. 

Kun jij bedenken wie dit zijn? 

 

      1.   Bij mij thuis baden we voor afgoden,  

      2.   maar de Here God riep mij uit mijn land en familie om naar een onbekend land te gaan.  

      3.   Ik werd de Vader van alle gelovigen. 

            Mijn naam is….. 

 

1. Ik werkte als slaaf in het huis van een bekende Egyptenaar  
2. Zijn vrouw wilde met mij seks hebben  
3. Ik werd vals beschuldigd en in de gevangenis gegooid.  
Mijn naam is… 

 

1. Ik werd verleid om de duivel te aanbidden  
2. Ik weigerde pertinent  
3. Daardoor heb ik wel de mensheid kunnen redden.  
Mijn naam is… 

 

1. Ik moest mijn pasgeboren baby in de rivier gooien  
2. Ik weigerde en legde hem in een mandje in de rivier  
3. Hierdoor werd een heel volk uit de slavernij bevrijd.  
Mijn naam is… 

 

1. Ik leefde in een slechte wereld  
2. Ons gezin deed er niet aan mee, daarom werden we gepest.  
3. Daardoor overleefde wij de grootste natuurramp aller tijden.  
Mijn naam is… 

 



1. Iedereen was bang voor de dreiging van een patser  
2. Ik liet me niet intimideren, want mijn God is de baas.  
3. Zo bevrijdde ik mijn volk van de terroristen  
Mijn naam is… 

 

       1.   Wij, twee discipelen van Jezus kregen de opdracht te zwijgen. 

2. Maar we wilden God meer gehoorzaam zijn dan de hogepriester 
3. Samen met de christengemeente gingen we God loven voor onze vrijlating en velen werden 

vervuld met de Heilige Geest 
Onze namen zijn… 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik? 

 

*Spel met dobbelstenen. 

Nodig: voor elk kind pen en papier, dobbelsteen, cadeautje. 

Zeven is het getal van heiligheid. 

Als je drie maal zeven hebt ben je winnaar en krijg je een mooie beloning!! 

Om de beurt gooi je met de dobbelsteen. Je moet opschrijven wat je hebt gegooid. 

Bijvoorbeeld zes of vijf enz. Stel dat je vijf hebt, dan moet je er een 2 bij gooien om een zeven te 

krijgen. 

Je mag maar één cijfer bewaren. Dus als je drie gooit en later twee mag je maar één van die cijfers 

bewaren. De andere worden doorgestreept. 

Zodra je een zeven hebt gemaakt zet je er een cirkel omheen en dan tellen die cijfers niet meer mee.  

 

 

 

  



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat had Nebucadnessar voor zichzelf 

laten maken?  

1 Sadrach, Mesach en Abednego  

2  Wat moesten de mensen doen als ze de 

muziek hoorden? 

2 Er was een vierde man bij hen. 

3 Wie knielden niet?    3 Er is geen God die zo verlossen kan als 

Jahweh 

4  Waar dreigde de koning mee?  4 Ze verbrandden   

5  Wat zeiden de jongens? 5 Jezus 

6  Wat gebeurde er met de soldaten die hen 

in het vuur gooiden?  

6 Knielen en aanbidden   

7 Wat zag Nebucadnessar?   7 Zelfs hun kleren roken niet naar brand 

8  Wie was er bij de jongens in het vuur?  8 Onze God kan ons redden en zo niet, dan 

zullen we toch niet knielen   

9  Wat moest Nebucadnessar erkennen  9 Een gouden beeld   

10  Wat voor bijzonders was er aan de drie 

vrienden toen ze uit het vuur kwamen?  

10 Hij wilde hen in een vurige oven laten 

gooien  

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1- 9     2- 6    3-1    4-10      5-8     6-4     7- 2    8-5     9- 3    10-7   

 

 

 
 

 


