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KAPITEL 9
DAN 2,1-28,46-49; PROFETER OG KONGER, S. 239-243.

Kongens drøm
Har du prøvet at drømme? Var det sjovt at tænke på, da du vågnede op? For længe
siden var der en konge, der havde den mærkeligste drøm.

K

ong
Nebukadnesar
gryntede i søvne og
rullede om på den
anden side. Han åbnede sine øjne og så
sig omkring. Det var
stadig temmelig mørkt. Kongen tænkte over den mærkelige drøm, han lige
havde haft. Han prøvede at falde i søvn
igen. Men det lykkedes ikke. ”Hent
mine vismænd!“ råbte han til sine vagter.
Hurtigt
vækkede vagterne nogle
af vismændene og skyndte sig at bringe dem til kongen. Kong
Huskevers:
Nebukadnesar så surt på mændene. ”Jeg har haft en drøm, jeg
”…jeg må… vidne
ikke kan få ud af hovedet,“ sagde han.
om evangeliet om
”Høje konge,“ svarede mændene, ”må du leve evindeligt! Vær
Guds nåde.“
venlig at fortælle os din drøm. Så vil vi fortælle dig, hvad den
(APG 20,24)
betyder.“
Tema:
”Nej!“ råbte kong Nebukadnesar. ”I skal fortælle mig, hvad jeg
drømte. Og så skal I fortælle, hvad det betød.“
Vi tilbeder Gud, når
Vismændene så på hinanden. De smilede ikke. ”Ingen kan gøre
vi fortæller andre om
det, kongen beder om,“ hviskede de.
ham.
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Kong Nebukadnesar blev vred. ”Før dem bort! Før alle vismændene bort!“ beordrede
han.
Daniel, som var en af vismændene, var ikke blevet vækket. Han hørte om problemerne,
da vagterne kom for at føre ham væk sammen med de andre. ”Hvad er det, der bekymrer
kongen?“ spurgte Daniel.
Vagten forklarede: ”Kongen har haft en forvirrende drøm. Og vismændene kunne ikke
fortælle ham, hvad han drømte.“
”Lad mig tale med kongen,“ sagde Daniel.
Daniel bukkede for kongen.
”Vil kongen give mig lidt tid,“ spurgte han høfligt. ”Jeg vil bede til min Gud og bede ham
vise mig drømmen og fortælle, hvad den betyder.“
Kong Nebukadnesar rynkede panden, men nikkede.
Daniel hastede af sted til sine tre bedste venner. Sammen bad de om, at Gud ville vise
Daniel denne hemmelige drøm. Den nat viste Gud for Daniel, hvad kongen havde drømt.
Om morgenen gik Daniel tilbage til kong Nebukadnesar. ”Kan du fortælle mig, hvad jeg
drømte, og hvad det betød?“ forlangte kongen.
”Nej,“ svarede Daniel. ”Det kan jeg ikke. Men der er en Gud i
himlen, som forklarer hemmelige ting.“ Og så fortalte
Daniel kongen nøjagtigt, hvad han havde drømt,
og hvad det betød.
”Det var jo det, jeg drømte!“ råbte kong
Nebukadnesar. ”Nu ved jeg, at din Gud er
den største af dem alle!“ udbrød han.
Nebukadnesar gjorde Daniel
til hersker i sit rige. Og han
satte Daniel som overhoved
over de andre vismænd. Daniel
var glad for at kunne hjælpe.
Han var glad for at hjælpe de
andre vismænd ud af den
knibe, de var havnet i. Men
Daniel var gladest, fordi
kongen nu havde hørt, at
Gud i himlen er den eneste
sande Gud.
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Leg og lær
L Ø RDAG

O N SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Jeg
må… vidne

om evangeliet
om Guds nåde
ApG 20,24

Bed dit barn om at tænke på et
tal mellem et og ti. Du skal så
gætte tallet. Hvor mange gæt
skal der til, før du gætter rigtigt? Byt rollerne om. Tal om at
det kun er Gud, der kender vore
tanker og drømme.

peg på dig selv
rør med din finger ved munden,
bevæg hånden udad i en bue,
peg på andre
armene ud til siden
peg opad
hold håndfladerne samlet og
åben hænderne som en bog

TO R SDAG

Læs Dan 2,1-28
og 46-49 sammen. Spørg: Hvad
forlangte kongen af sine
vismænd? Hvorfor kunne de ikke? Hvad lærte kong
Nebukadnesar om Gud? Hvad kan du lære andre
mennesker om Gud?
Lad dit barn tegne en tegning af en drøm det har
haft og fortælle om den. Fortæl dit barn om en god
drøm du har haft. Tak Jesus for de gode drømme.

S Ø NDAG

Opmuntre dit barn til at vise billedet af døren som
de lavede i Bibelklubben/sabbatsskolen til nogen,
som de har lyst at fortælle, at Gud elsker dem, og
banker på deres hjertedør.

M ANDAG

Bag småkager sammen med dit barn, tegn et billede
eller pluk nogle blomster som I kan bringe til en ven
eller nabo og fortæl dem, at Jesus elsker dem.
Bed med dit barn om at alle barnets venner må
komme til at lære Jesus at kende.

F R E DAG

Rollespil bibelhistorien sammen med din familie ved
andagten.
Tænk på gode ting vi kan fortælle andre om Gud
og hvisk dem til hinanden mens i sidder i en rundkreds.

T I R S DAG

Kig i blade eller bøger for at finde
forskellige måder man kan fortælle
andre om Jesus (hjælpe, lytte, tale
osv.). Lad dit barn rollespille hvordan
man på forskellig vis kan fortælle
andre om Jesus.
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