
Møte 5 – Daniel – tro når alle ser & når ingen ser! 

Icebreaker  Introduksjon 

til tema 

Bibeltekst & 

Bibeltidslinjen 

Bibelhistorien 

(Daniel) 

Lek Hobby 

aktivitet 

Bønneaktivitet Teaser 

 «Frukt salat» 

Barna blir gitt et 

frukt navn hver; 

eple, banan, 

appelsin eller pære 

(ca like mange barn 

av hver frukt, 

lederne må også 

være en frukt). Lag 

en sirkel med 

stolene, lederen står 

i midten mens barna 

sitter rund (ha 

akkurat nok stoler 

slik at alle er 

opptatt). Så roper 

du ut en frukt, for 

eksempel «eple» da 

må alle eplene reise 

seg opp og sette seg 

på en ny stol, 

utfordringen er at 

lederen også skal 

sette seg så da blir 

det en stol for lite, 

så den som da ikke 

har noe sted og sitte 

må stå i midten. De 

må da rope en ny 

Scratch art 

Barna kan få en 

papp frukt hver 

som de kan 

«tegne» på 

mens dere 

prater litt om 

følgene 

spørsmål: 

Hva er sundt å 

spise? 

Hva er ikke 

sundt? 

Ville du spist 

sjokolade og 

drukket brus 

hver dag hvis du 

fikk sjansen? 

Det å være 

fornuftig når 

man blir fristet 

til å være 

ufornuftig kan 

være vanskelig 

særlig når man 

kanskje ikke er 

hjemme og 

ingen vil finne ut 

«Lovet være 

Guds navn fra 

evighet og til 

evighet! For 

visdommen og 

styrken er hans.» 

Daniel 2,20 

La barna gjenta 

verset og forsøk og 

la dem lære det 

utenat.   

Deretter snakk litt 

om hva verset 

betyr: 

Hva er «evighet»? 

Hva betyr det at 

visdommen og 

styrken er hans? 

Hvem er den 

smarteste du 

kjenner? 

Hvorfor tenker du 

at denne personen 

er smart? 

Hvis vi skjønner at 

vår innsikt og vår 

Lære om Daniel: 

Del 1 om Daniel 

Daniel ble tatt til 

fange og ført til 

Babylon.  

Utfordringen med 

mat og drikke. 

Nebukadnesars 

drøm og Daniel 

tyder drømmen. 

Nebukadnesar blir 

gal også blir han 

frisk igjen. 

 

Del 2 om Daniel 

Nebukadnesar dør 

og sønnen Belsasar 

tar over. Fortell om 

hans gjestebud og 

død. 

Darios tar over som 

konge. Vismennene 

hans får han til å 

skrive under på et 

dokument hvor 

«Nebukadnesars 

statue stafett» 

Del barna i tre/fire 

grupper. Gi dem en 

pose med noen 

ting i hver pose. Gi 

dem 3 min til å lage 

statuen som 

Nebukadnesar 

drømte om ut av 

tingene i posen. 

Dette for å få dem 

til å huske litt hva 

dere fortalte dem 

og for å få dem til å 

skape seg litt sitt 

eget bilde og bruke 

sin fantasi og leve 

seg litt inn i 

historien samtidig 

som de har det litt 

gøy. 

Masker 

Dekorer 

maskene med 

tusjer. 

Noen ganger i 

livet så ønsker 

vi å late som 

om vi er en 

annen en den 

vi er fordi vi 

ønsker å passe 

inn og være 

som alle 

andre, og da 

krever det mot 

og tørre og 

være seg selv. 

Vi må huske at 

vi aldri er 

alene selv når 

det føles slik, 

Gud er alltid 

med oss og gir 

oss kraft og 

styrke til å 

være oss selv 

og tro mot 

han. 

Bibelvers 

Når man trenger 

mot så er det viktig 

å vite at man ikke 

står alene. Da er 

det godt å vite at 

Gud alltid vil være 

med oss. En måte 

og huske det på er 

ved å lære noen 

bibel vers utenat 

slik at man kan si 

de for seg selv når 

man må forberede 

seg for å håndtere 

noe vanskelig. 

Si en bønn sammen 

også kan alle ta et 

bibelvers kort som 

de kan ta med seg 

hjem. Bibelverset 

kan minne dem om 

Guds nærhet og 

kjærlighet. 

Neste gang 

så skal vi bli 

kjent med en 

kvinne som 

ikke hadde 

en enkelt liv 

heller, men 

så en dag 

møtte hun 

Jesus og det 

forandret 

alt… (Maria 

M) 



frukt også bytter 

alle stol igjen. Man 

kan også rope 

«fruktsalat» og da 

må alle reise seg 

opp og finne nye 

stoler. 

Dette er bare en litt 

morsom lek for å få 

ut litt energi og for å 

introdusere 

«introduksjon til 

temaet» aktiviteten 

av det. I dag skal 

vi snakke om en 

ung mann som 

klarte å holde på 

det han visste 

var riktig og rett 

selv når han var 

langt borte fra 

familien og den 

situasjonen han 

var vokst opp i. 

evne til å tenke og 

analyserer, til å 

skjønne ting, er 

noe Gud har gitt 

oss. Så skjønner vi 

også at han er den 

som har mest 

visdom – er 

smartest! 

 

bare han skal 

tilbes.. 

Daniel i løvehulen. 

Daniel leve til å bli 

en gammel mann. 

Gud gav han 

mange syner om 

ting som skulle skje 

i fremtiden og nå 

mange år senere 

kan vi se tilbake og 

se hvordan disse 

profetiene har gått 

i oppfyllelse. 

 

Utstyr:  

� Frukt «scratch art»       

� Hviteboard tavle hvor man har skrevet ned minneverset    

� Bibeltidslinje m/figur 

� masker 

� Tusjer 

� Bibelverskort 

� Poser med ting til å lage statue av (engangskopper/binders/tau/papir/stein/post-it lapper) 

 

Utstyr kan kjøpes på: 

www.cchobby.no eller www.panduro.no. Man kan også finne mye i vanlig leketøysforretninger (som Brio, Billige Leker, ToysRus osv). Andre butikker som er verd å 

sjekke ut er Nille, Europris og Staples. En del bokhandler har også div utstyr som kan brukes. Utenlandske nettsteder er www.bakerross.co.uk og www.amazon.co.uk  

 


