Vertellen
Wat droom ik nou?
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Vertelling 4–7 jaar

Werkvormen
4-7 jaar

De geheime droom

Gesprek: Hoe zou het komen dat
Daniël de droom wel kon raden en
uitleggen en de andere wijze mensen
niet? Door wie werd Daniël geholpen? Wat
gebeurde er met de koning nadat Daniël de
droom had uitgelegd?

In een ver land woont koning Nebukadnessar. Hij woont in een groot paleis. De
koning kent allemaal wijze mensen. Als hij iets niet weet, vraagt hij het aan de wijze
mensen en dan vertellen zij precies hoe het zit.
Maar vandaag is het anders.
De koning heeft naar gedroomd. Hij zegt tegen alle wijze mensen: ‘Jullie moeten
vertellen wat mijn droom betekent. Maar… ik vertel niet wat ik gedroomd heb. Dat
moeten jullie zelf bedenken. Dan weet ik tenminste zeker dat jullie niet zomaar wat
verzinnen.’
De wijze mensen denken diep na. Ze trekken rimpels in hun voorhoofd, ze mompelen
‘tsja…’ en ‘nou…’. Maar ze weten het niet. ‘Kunt u toch niet eerst uw droom vertellen?’
proberen ze.
Maar de koning schudt zijn hoofd. ‘Vertel mij wat ik gedroomd heb!’ zegt hij streng.
‘En leg uit wat mijn droom betekent.’
Het wordt stil in het paleis. Heel stil. Je hoort alleen de hersens van de wijze
mensen kraken, omdat ze zo hard nadenken. En… je hoort voetstappen. Het zijn de
voetstappen van Daniël.
Daniël komt niet uit het land van de koning. Daniël hoort bij het volk van God. Hij
loopt door de gangen van het paleis, door de deur van de grote zaal, tussen alle wijzen
mensen door, tot hij vlak voor de koning staat.
‘Weet jij wat ik gedroomd heb en wat het betekent?’ vraagt de koning.
Daniël antwoordt: ‘Er is een God in de hemel die alles weet. Hij heeft mij verteld wat
u gedroomd heeft. U droomde van een groot beeld. Het beeld was prachtig en het had
een hoofd van goud. Maar toen viel het beeld om. Het ging kapot en er bleef niets van
over.’
De koning kijkt verbaasd naar Daniël. ‘Ja’, knikt hij. ‘Ja, dat heb ik gedroomd. Maar
wat betekent het?’
Daniël vertelt: ‘Dat hoofd van goud, dat bent u. U bent een gouden koning – maar niet
voor altijd. Op een dag bent u er niet meer. Dan is er een andere koning.’
Als de koning dat hoort, staat hij op van zijn troon. Hij loopt naar Daniël en maakt een
diepe buiging. ‘Het is waar’, zegt hij. ‘Nu geloof ik in jouw God, die alles weet.’
Daniël krijgt dure cadeaus van de koning en hij wordt een belangrijke minister in het
land. En de wijze mensen? Die gaan beteuterd naar huis. Waarom wisten zij niet wat
Daniël weet?
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Spel: De koning maakt een buiging
voor Daniël. Hoe ziet dat eruit? Laat de
kinderen het voordoen.
Vraag daarna: is het eigenlijk niet gek, dat een
koning een buiging maakt voor iemand die
geen koning is? Waarom doet de koning dat?
Creatief: Laat de kinderen samen met
legoblokken een groot beeld maken.
Hoe hoog kan het beeld worden?

Gesprek: Wat valt de kinderen op
in dit verhaal? Wat vinden ze het
bijzonderste stukje? Praat ook over
de reactie van de koning. Zou hij blij zijn met
Daniëls uitleg? Waarom wel of niet?
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Creatief: Vraag de kinderen om met
Kapla een toren te maken. Vertel
van tevoren dat de toren straks zal
worden omgegooid. Vraag na een tijdje: hoe
is het om iets te maken als je al weet dat het
straks verdwijnt?
In het verhaal blijft Nebukadnessar de koning
maar hij weet al dat het ooit voorbij zal gaan.
Hoe zal hij het vinden om nog koning te zijn?

11-12 jaar
Gesprek: Waar droom jij over? Kun
je kiezen wat je gaat dromen? Waar
komen dromen vandaan en hoe ga
je ermee om?
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Spel: Op het werkblad staan kaartjes met
dromen. Knip de kaartjes uit en leg ze
op de tafel. (Maak eventueel meerdere
kopieën om te zorgen dat er genoeg kaartjes
zijn.) Vraag de kinderen om een droom uit te
kiezen die zij graag willen hebben, en laat hen
er iets over vertellen. Waarom kiezen ze juist
deze droom?

Vertelling 8–12 jaar
De droom van de koning
Koning Nebukadnessar is de baas van een groot, ver land. Hij heeft een schitterend
paleis met veel bedienden. Er zijn ook wijze mensen, die hem advies geven over
belangrijke vragen.
Vandaag heeft de koning al zijn wijze mensen bij elkaar geroepen voor een bijzondere
vraag. Een bijzonder móeilijke vraag. De koning zegt: ‘Geachte wijzen! Vannacht heb
ik naar gedroomd. Ik moet weten wat mijn droom betekent. Leg het me uit!’
‘Eh… oké’, reageert een wijze. ‘Vertelt u dan maar wat voor droom het was.’
‘Helemaal niet!’ antwoordt de koning. ‘Jullie zijn toch wijs? Vertel mij eerst maar
eens wat ik gedroomd heb. Dan weet ik tenminste zeker dat jullie niet zomaar wat
verzinnen.’
‘Ja maar Majesteit…’, protesteren de wijzen. ‘Dat kan toch niet? Dat heeft nog nooit
een koning gevraagd!’
‘Geen gemaar!’ roept de koning streng. ‘Jullie zijn mijn eigen wijzen. Jullie moet het
weten.’
De wijzen worden zenuwachtig. Straks weet niemand het, denken ze. Dan wordt de
koning kwaad en dan weet je nooit wat er gebeurt. Wat moeten ze nou doen?
Dan stapt Daniël naar voren.
Daniël hoort niet bij de eigen wijzen van de koning. Daniël hoort bij God, hij komt uit
het land Israël. Hij maakt een buiging en zegt: ‘Majesteit, er is een God in de hemel die
alle geheimen kent. Die God heeft mij verteld wat u gedroomd heeft. U droomde over
een groot beeld. Het had een hoofd van goud, armen van zilver, een buik van brons,
benen van ijzer en voeten van ijzer en klei. In uw droom keek u naar het beeld en u zag
dat een steen losraakte. De steen werd door niemand vastgehouden en ze sloeg tegen
de voeten van het beeld. Het beeld stortte in; het goud, zilver, brons en ijzer waaide
weg op de wind. Toen was het voorbij.’
Sprakeloos kijkt de koning naar Daniël. Hij knikt met zijn hoofd. ‘Het klopt’, fluistert
hij na een tijdje. ‘Zo was het. Maar wat betekent het?’
‘Dat hoofd van goud, dat bent u.’
De koning kijkt op. ‘Echt waar?’ Hij denkt even na. ‘Dan ben ik dus een gouden
koning. Ja… Ik denk wel dat je gelijk hebt. En de rest?’
‘Uw koningschap zal niet altijd bestaan’, legt Daniël uit. ‘Na u komen andere
koningen, maar die stralen niet zo mooi als u. U bent goud, zij zijn zilver of brons of
ijzer. Maar op een dag zijn zij ook weg. Alles verwaait als kruimels in de wind. Dan laat
God een nieuw koninkrijk opkomen, dat voor altijd zal bestaan.’
Als Daniël uitgesproken is, staat de koning op van zijn troon. Hij maakt een diepe
buiging voor Daniël. ‘Jij wordt mijn minister’, fluistert hij. ‘Mijn eigen, wijze minister!’

30 augustus t/m 22 november 2020 | Kind op Zondag

27

27 september 2020

8-10 jaar

