
KINDERKERK LES: Die brandende oond

Doel van les:

 Tweede les in ons reeks oor Daniël en sy vriende.      

Ysbreker:  Nader tot God:  Laat die kinders groepe van twee maak.  Nou gaan staan hulle in 
twee rye, die maatjies oorkant mekaar en ‘n ver ent weg van daardie maatjie.  Noem die een ry, ry 
A en die tweede ry B.  Gee vir ry A elkeen ‘n ping pong balletjie en glasie en ry B net ‘n glasie.  Sê 
vir die kinders dat die ping pong balletjie hulle verhouding met God verteenwoordig.  Hulle moet 
nou probeer om die balletjie in die maatjie oorkant se glasie te gooi sonder dat die maatjie die 
glasie beweeg.  Kyk hoeveel kon dit ingooi.

Ry B moet nou die balletjie vat wat na hulle gegooi is, een treë vorentoe gee en dan die balletjie 
in hul maatjie se glasie probeer gooi.  Laat die speletjie so aangaan met die kinders wat elke keer 
nader aanmekaar beweeg totdat hulle reg by mekaar staan en die balletjie net in die glasie laat 
val kan word.

Laat kinders gaan sit.

Hoe verder julle van mekaar af was, hoe moeiliker was dit om die balletjie te vang.  Net so, hoe 
verder ons van God is, hoe moeiliker is dit om te weet wat Hy van ons wil hê en vir ons wil sê.  Hoe 
meer ons Bybel lees en bid, hoe meer leer ons van God en hoe nader beweeg ons aan God.  

Onthou julle nog dat ons verlede week gepraat het van Daniël en sy drie vriende.  Daardie drie 
vriende se name was Sadrag, Mesag en Abednego.  Hierdie drie vriende het naby aan God geleef 
en dit het hulle braaf gemaak om te doen wat God wil hê.  Braaf beteken om iets te doen wat jy 
moet doen al is jy bang.  Kom ons hoor watter brawe ding moes hulle doen.

Storietyd:  Die Brandende oond  

Die storie word vertel deur gebruik te maak van pass the parcel speletjie.  Druk die vyf prentjies 
uit van Sadrag, Mesag en Abednego in die vuuroond.  Kry vyf boksies wat in mekaar pas.  Sit in 
elke boksie een van die prentjies wat die storie vertel volgens die volgorde van die storie.  Met 
ander woorde die grootste boks moet die eerste prentjie bevat met die ander bokse ook binne in 
mekaar in die groot boks.  Die kleinste boksie sal die laaste prentjie bevat.  Om dit meer pret te 
maak, kan jy elke boksie met geskenkpapier oortrek en dan moet die geskenkpapier eers oopskeur 
word om by die volgende boks uit te kom.  Jy speel nou musiek en laat die groot boks in die sirkel 
aangegee word.  Sodra die musiek stop, moet die kind wat die boks vashou, die papier aftrek, en 
die prentjie in die boks vind, en vir die groep wys.  Dan vertel jy daardie deel van die storie.  So 
gaan die speletjie aan totdat die laaste boks oop is en die prentjie behandel is.



Begin die musiek speel en die boks in die groep aangee. Stop musiek.  Prentjie een

“Almal moet my aanbid,” het koning Nebukadnesar gesê.  “Dan sal hulle weet hoe belangrik ek is.”  
Hy kry toe mense om ‘n goue standbeeld van hom te maak, wat dertig meter hoog en drie meter 
breed was.  Hy laat toe vir al die belangrike mense in die land weet dat hulle na die beeld toe moet 
kom.

“Wanneer julle die musiek hoor, moet julle voor die beeld neerbuig,” het die koning se amptenare 
gesê.  “Die wat dit nie doen nie, sal in ‘n brandende oond gegooi word.”

Speel die musiek en laat die boks aangegee word in die groep.  Stop musiek.  Prentjie twee.

Toe die musiek begin, het almal voor die beeld gebuig behalwe Sadrag, Mesag en Abednego.  Toe 
die koning dit hoor, was hy baie kwaad.

“Buig of ek gooi julle in die brandende oond,” het hy gesê.

“Ons kan nie,” het hulle geantwoord.  “Ons buig net voor God.”

Speel die musiek en laat die boks aangegee word in die groep.  Stop musiek.  Prentjie drie.

Dit het die koning nog kwater gemaak.  

“Maak die oond sewe keer warmer,” het hy beveel.

Toe het die koning se amptenare die drie vriende in die oond gegooi, maar hulle het niks oorgekom 
nie.  Hulle het in die vuur rondgeloop.

Speel die musiek en laat die boks aangegee word in die groep.  Stop musiek.  Prentjie vier.

Die koning sien toe dat daar ‘n vierde man by hulle in die oond is.  “Hy lyk soos ‘n hemelwese!” het 
die koning uitgeroep.  

Speel die musiek en laat die boks aangegee word in die groep.  Stop musiek.  Prentjie vyf.

Toe sê die koning hulle moet die drie vriende uit die oond haal.  Hulle sien toe dat hulle glad nie 
verbrand het nie.  Hulle klere het nie eens na rook geruik nie  “God het sy engel gestuur om hulle 
te help,” het die koning gesê.  Die koning het toe gesê dat almal nou Sadrag, Mesag en Abednego 
se God moet aanbid en nie meer standbeelde nie.

Verhaal geneem uit: Gunsteling Bybelverhale vir kinders, V. Gilbert Beers en Ronald A. Beers, 
bl160-161, Prentjies gekry by Lambsongs.



Soms voel ons bang of ons voel om die regte ding te doen baie moeilik is, maar ons kan weet dat 
God ons sal help en beskerm.  Hy weet dat ons bang is, maar Hy kan enige iets doen en ons kan glo 
in Hom.  Ons moet naby aan Hom bly leef en Hy sal ons braaf maak net soos vir Sadrag, Mesag en 
Abednego.

Aktiwiteit:  Loop soos ‘n standbeeld:  Deel die kinders op in twee spanne.  Kies een kind uit elke 
span om die standbeeld te wees.  Laat hulle omtrent dieselfde grootte wees.  Sê vir die kinders 
dat die span wat eerste hulle standbeeld van een kant van die vertrek na die ander kant kry die 
wenners gaan wees.  Die enigste manier om dit te doen, is as die span die vragies wat jy gaan vra, 
reg antwoord.  Wanneer die span ‘n vragie reg beantwoord, kan die standbeeld sy/haar een been 
so ver as moontlik vorentoe beweeg en dan op daardie plek weer stilstaan.

Moontlike vragies:

 Wat was die koning se naam? (Koning Nebudadnesar)
 Wat het die koning gesê moet gebeur as die musiek stop? (Almal moet buig voor die 

standbeeld)
 Waarvan was die standbeeld gemaak? (Goud)
 Kan julle die name van die drie vriende onthou? (Sadrag, Mesag en Abednego)
 Het die drie vriende voor die standbeeld gebuig? (Nee)
 Wat het toe met hulle gebeur? (Hulle is in die vuuroond gegooi)
 Het hulle gebrand in die oond? (Nee)
 Wat het die koning gesê nadat hulle uit die vuuroond gehaal is? (Niemand bid meer tot 

standbeelde nie, maar almal moet nou God aanbid)

Indien daar tyd is kan kinders prentjie inkleur.

Sluit af met gebed in groepe.



Prentjies vir bokse




