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KOMERA!  

Hoe verloopt de reis ? 

Mag ik je een verhaal vertellen? 

Op een dag nam een meisje het vliegtuig om haar familie te 

gaan bezoeken. Toen ze vertrok was het een grijze dag. 

Enkele minuten nadat het vliegtuig was opgestegen, begon ze 

het licht van de zon te zien. Hoe hoger het vliegtuig ging, hoe 

meer zonlicht ze zag. Het vliegtuig steeg verder tot boven de 

wolken. 

Wat een prachtig zicht! De zon op de witte wolken. Ze bedacht 

dat de zon eigenlijk altijd schijnt, maar dat de grijze wolken de 

zon soms verstopt. 

Wist je dat dit soms ook gebeurt tussen God en ons? God houdt 

heel erg veel van ons, maar soms komen er dingen tussen God 

en ons. We kunnen dan denken dat God niet meer van ons 

houdt. Maar God is er altijd en Hij houdt ongelofelijk veel van 

ons! 

 
Jouw antwoorden op de vragen doorsturen 

of heb je nog vragen? Stuur me een mailtje: 

miriam.komerakids@gmail.com 
 

 



Daniël 1 :8-9 

Daniël besloot om niet mee te eten van 

de maaltijden van de koning of mee te 

drinken van de wijn van de koning. 

Want hij wilde niet onrein worden, 

maar zich houden aan Gods regels voor 

het eten. Daarom vroeg hij aan 

Aspenaz toestemming om er niet van 

mee te hoeven eten. 9 God zorgde 

ervoor dat de man naar hem wilde 

luisteren  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniël 1:16 

Voortaan haalde de 

Melzar het eten en de 

wijn die de koning hun 

liet brengen, weg, en 

gaf hun brood, 

groenten en water. 

 



 

Een idool is, iets of 

iemand anders dan God, 

dat de eerste plaats in 

neemt in je hart en 

gedachten. 
 

Waarom was de maaltijd die de koning gaf niet goed voor Daniël? 

Daniël was een Jood. De Here God had een verbond had gesloten met Joodse volk 

Dit verbond hield in dat Hij de God van Israël (Joden) was. En dat ze geen andere 

goden zouden aanbidden. 

Aan dit verbond waren er voorwaarden verbonden.  

Bijvoorbeeld: Je zal maar één God hebben, je mag geen onreine dieren eten of dieren 

die geofferd zijn aan andere idolen. Hierdoor zouden zij ook onrein worden. Dit zou 

ervoor zorgen dat er meer afstand tussen hen en God zou komen.  (Deut 14:1-21) 

 

De koning van Babylon kende God niet, en ook Zijn Woord niet.  

Hij aanbad idolen en bracht hen offers. Hij at ook dieren die onrein waren voor het volk 

Israël. 

Als Daniël van die maaltijden zou eten, zou hij God ongehoorzaam zijn. Hij zou onrein 

worden en er zou meer afstand komen tussen hem en God. 

 



 

          

 

OM OVER NA TE 

DENKEN… 
En jij? Heb jij een 

relatie met God?  

Ja? Weet je wat God 

van je vraagt? Waar 

Hij blij van wordt? 

 Nee? Misschien wil 

je er wel eens over 

nadenken? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk aan het decor, de plaats 

( living, slaapkamer,keuken,…) 

en het verloop van de avond. 

Om jullie enkele ideetjes te 

geven: samen zingen, verhalen 

vertellen, dansen, mopjes 

vertellen, avonturentocht in de 

tuin of in het huis. Misschien 

kunnen je ouders verhalen 

vertellen van toen zij klein 

waren, of wanneer jullie nog 

jonger waren, ,… 

 

Als je huiswerk hebt…. 

Is het gelukt om je 

weekplanning te maken? 

Kan je je eraan houden? 

Om je verder goed te 

organiseren is het 

belangrijk dat je netjes 

werkt. Vermijd papieren 

die overal verspreid 

liggen. 

Steek de werkblaadjes in 

een map. Vraag 

eventueel aan je ouders 

om je te helpen. 

Uitdaging van de dag!  

Zoek de gaven en talenten van de mensen van je familie en vertel er hen 

eentje per dag. 

Tip: Je kan het hen zeggen met een liedje, mime, een tekstje dat je op 

een papiertje schrijft en op hun kussen legt, … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onthou vooral: God houdt van jou en wil bij jou zijn. 

 Hij heeft alles gedaan zodat wij ondanks onze zondige 

natuur toch bij Hem kunnen komen! 

 


