
c({L(D Dl1N1Ët Daniël zegt heel duidelijk tegen de koning: "U hebt iets niet
gedaan. En dat is uw grootste zonde."
Dat is dus de-zonde-van-het-niet-doen. Natuurlijk wil je
weten wat de koning niet heeft gedaan. Je kunt het lezen in
de laatste zin van vers 23.
De koning heeft God niet _

Ken jij deze touwfiguur? Hij is niet echt moeilijk.
Span het touw achter de duimen en de pinken. Haal de
wijsvingers door de palmtouwen. Pak het achterste pinktouw
bovenlangs op de duimen. En je hebt ... een beker.

Of kun je soms geen touwfiguren maken? Houd je meer van
raadsels oplossen? Dan is deze speciaal voor jou:
Hoe heet een touwfiguur als je aan het ~
verkeerde touwtje hebt getrokken?
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Met andere woorden: de koning heeft God niet groot
gemaakt, En toch is dat het enige waarom een mens op aarde
leeft: om God groot te maken, Daarom heeft God ook jou
geschapen en jou het leven gegeven.
Dus komt er nu een denkvraag voor jou: hoe kun jij God
groot maken? Kun je een voorbeeld geven dat je iets alleen
voor God doet? Praat er met iemand over. (ft;
En d~n nog die tekens op de witte muur.~\~~l~
Danlel kon ze met gemak lezen, want het \' '"
waren woorden uit de taal van de Bijbel.
Jij kunt ook al bijbellezen, dus kun je ze
ontcijferen. Probeer maar eens dit
kruiswoordraadsel op te lossen. De
antwoorden vind je in Daniël 5:25-28.

Lees Daniël 5:4-6. De koning
is doodsbang. Want wat ziet
hij voor zijn ogen gebeuren?
Teken dat hiernaast.

horizontaal:
1. Aramees woord voor geteld.
verticaal:
1. A ramees woord voor gewogen.
2. Aramees woord voor verdeeldDan komt de moeder van de koning de troonzaal binnen. Ze

vertelt hem over Daniël. Dat lees je in vers 12:

HU kan dromen , raadsels

en knopen _ naam: _


