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Gemeenteweekend “Alle kleuren” 

 

 

 

Doelstelling 

• Na het gemeenteweekend hebben gemeenteleden elkaar beter leren kennen, in de eerste plaats 

tussen de generaties, in de tweede plaats binnen de generaties. 

• Na het gemeenteweekend weten gemeenteleden wat ze aan elkaar hebben en waarvoor ze 

wel/niet een beroep op elkaar kunnen doen. 

• Na het gemeenteweekend hebben zowel kinderen/jongeren als ouderen het gevoel dat 

kinderen/jongeren een onmisbaar deel van de gemeente uitmaken. 

• Na het gemeenteweekend zijn gemeenteleden met elkaar in gesprek geweest over enkele basale 

geloofsvragen en hebben zij ontdekt dat de visie en mening van een ander het aanhoren waard is. 

• Na het gemeenteweekend hebben de gemeenteleden ontdekt op welke wijze zij dynamiek in hun 

vieringen kunnen brengen, zodat deze jong en oud aanspreken en in beweging zetten. 

Doelgroepen 

• Alle leden en sympathisanten (8-108 jaar) van gemeentes: 

o waarvan de leden de onderlinge ontmoeting (tussen generaties) missen. 

o die een belangrijkere plaats willen inruimen voor een ‘vergeten’ doelgroep (bijv. jeugd, of juist 

ouderen). 

Programma 

Dag 1 

13.30-14.00 uur  Korte startviering 

14.00-14.30 uur  Kennismakingsspel 

14.30-17.30 uur  Vierkamp  

17.30-18.30 uur  Inhoudelijk onderdeel 

18.30-20.00 uur  Avondeten + opruimen 

20.00-21.30 uur  Avond van het sentiment 

21.30-laat  Bar open + vrijblijvende viltvragen 

Dag 2 

8.00-9.00 uur  Ontbijt 

9.00-9.30 uur  Ochtendgebed 

10.00-11.30 uur  Voorbereiding afsluitende viering  

12.30-14.00 uur  Lunch + opruimen 

14.00-15.00 uur  Afsluitende viering 

15.00-16.00 uur  Inpakken, opruimen en wegwezen 

 

 

 

 

 

Categorie:    ontmoeting en gemeenteopbouw 

Aantal deelnemers:   afhankelijk van de locatie 

Leeftijd:    toegankelijk voor alle leeftijden 

Duur gemeenteweekend:  2 dagen  

Auteur:    Alfard Menninga 
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Organisatie 

Een gemeenteweekend vereist nogal wat organisatie. Het is verstandig om een klein coördinerend 

comité in te stellen. De leden van dit comité (een voorzitter, een penningmeester en een secretaris) 

hebben als taak de verschillende onderdelen van het weekend te delegeren naar andere groepen in 

de gemeente. Wel is het prettig als zij enige ervaring hebben met het organiseren van evenementen 

zoals kampen of bruiloften. 

 

Naast het delegeren van taken houdt dit comité zich ook bezig met: 

- het zoeken van een geschikte accommodatie (bij voorkeur een plek met fatsoenlijke bedden, 

een mooie buitenruimte voor de vierkamp en een aantal verschillende binnenruimtes voor de 

voorbereiding van de afsluitende viering) 

- het maken van een draaiboek voor het voortraject en waar nodig voor de dag zelf 

 

Ten slotte nog één tip: als het lukt om naast geluidsapparatuur ook een projector + scherm mee te 

nemen, heeft dat voor veel onderdelen een grote meerwaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Korte startviering 
Tijd: 13.30-14.00 uur 

Doelstelling: Na de startviering hebben de deelnemers gezamenlijk een begin gemaakt met het 

weekend en hebben ze een eerste zicht gekregen op het thema “Alle kleuren van de regenboog”. 

 

Nodig: Voor elke deelnemer 2 bingoformulieren en een pen. 

 

Verloop:  

Welkom 

Heet iedereen welkom bij het weekend. Vertel nog niets over het thema. 

 

Openingslied 

Zing een kort openingslied (1 couplet). Bijvoorbeeld: het eerste couplet van: Marijke Koijck-de Bruijne / 

Eileen Silcocks, Intochtslied (in: Eva’s Lied dl. 1, nr. 10): “Vol van verwachting zijn wij gekomen…” 

 

Lezing 

Lees onderstaand gedicht als hervertelling van het Noach verhaal (Genesis 6:14 – 7:16): 

 

Een kist vol knuffels 

Alles moest mee! 

Een gigantische kist vol knuffels vol 

Langer dan een voetbalveld 

Hoger dan een huis 

Breder dan de weg 

 

Alles moest mee! 

Alles was nodig! 

Neushoorns en kippen 

Naaktslakken en kikkers 

Nachtegalen en koalaberen 

 

En mensen: 

Een man 

Een vrouw 

En kinderen natuurlijk 

Met hun vriendinnen 

 

Toen de regen kwam deed God de deur dicht. 

Vanaf nu waren ze er met elkaar – voor elkaar. 
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Inleiding op het weekend 

In de gemeente is iedereen nodig: mannen, vrouwen, kinderen, vrienden, vriendinnen en soms zelfs 

huisdieren. We moeten er samen iets van maken.  

 

Soms is dat gek. Want iedereen is anders, en vaak hebben we niet voor elkaar gekozen. Als 

gemeente zijn we net één grote bak vol mozaïeksteentjes. Alles ligt door elkaar, maar als je ermee 

aan de slag gaat en alles op de goede plek legt, wordt het een prachtig tafereel. 

 

Tijdens dit weekend willen we werken aan dat tafereel. We willen elkaar (nog) beter leren kennen. We 

willen samen spelen en samen nadenken, samen knutselen en samen koken. En we hopen dat aan 

het eind van het weekend, als de kist vol knuffels opengaat, samen een mooie regenboog zullen zien, 

of beter gezegd: samen een mooie regenboog zullen zijn. 

 

Gebed om Gods zegen 

God, wilt u bij ons zijn tijdens dit weekend en ons zegenen. 

Wilt u ons helpen elkaar beter te leren kennen:  

jong en oud, groot en klein, man en vrouw, meisje en jongen. 

Wilt u ervoor zorgen dat we elkaar écht mogen ontmoeten, 

en dat we aan het eind – als een prachtige regenboog – iets van uw droom mogen laten zien. 

Amen. 

 

Zingen 

Zing/luister/kijk naar het themalied van het gemeenteweekend: Marcel Zimmer, Kleuren (op de CD: 

Kom aan boord, kinderboekenweek 2002, distributeur: Alpha Distribution):  

De noten en tekst van dit lied staan op de volgende pagina. 

http://www.youtube.com/watch?v=t6kAkvT81Kc 
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Kennismakingsspel: gemeentebingo 
Tijd: 14.00-14.30 uur 

Doelstelling: Na het kennismakingsspel hebben de gemeenteleden deelnemers uit verschillende 

generaties ontmoet en enkele namen leren kennen. 

 

Samenvatting: De deelnemers proberen ‘BINGO’ te halen door zo snel mogelijk de vakjes van hun 

bingoformulier te vullen met bijpassende namen. 

Nodig: Voor elke deelnemer 2 bingoformulieren en een pen. 

 

Aantal personen: Maximaal 60. Speel bij meer dan 60 deelnemers in verschillende groepen. 

Leeftijd: Vanaf 8 jaar zelfstandig. Jongere kinderen kunnen met hun ouders of grote broer of zus 

meedoen. 

 

Spelverloop: Het spel verloopt in 2 rondes. In ronde 1 proberen de deelnemers in enkele deelrondes 

steeds 1 rij van het bingoformulier vol te krijgen. In ronde 2 proberen de deelnemers hun hele kaart vol 

te krijgen. Natuurlijk mag één naam maar één keer op het formulier voorkomen (tenzij dat niet anders 

kan). 

 

Tijdschema: Voor elke ronde 15 minuten. 
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Bingoformulier 
Ronde 1: Deze ronde bestaat uit vier deelrondes. In elke ronde speel je voor een rij. De spelleider 

geeft aan welke.  

Ronde 2: In deze ronde probeer je het hele formulier vol te krijgen. Mensen die al een keer Bingo 

hebben gehad krijgen een nieuw formulier dat ze opnieuw moeten vullen, maar natuurlijk wel met 

nieuwe namen. 

 

LET OP: één naam mag maar één keer op het formulier voorkomen (behalve als dat niet anders kan). 

 

 

 

 

 

 <11 jaar 11-24 jaar 24-48 jaar 48-72 jaar >72 jaar 

De meeste liedjes in 

de kerk vind ik mooi 

     

Thuis lezen we na 

het eten uit de Bijbel 

     

Jeugddiensten zijn 

alleen voor de jeugd 

     

Ik heb een mobiele 

telefoon 
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Vierkamp 
Tijd: 14.30-17.30 uur 

Doelstelling: In de voorbereiding en tijdens de vierkamp ontmoeten gemeenteleden van verschillende 

generaties elkaar. 

In de voorbereiding en tijdens de vierkamp gaan gemeenteleden van verschillende generaties elkaars 

inbreng en kwaliteiten waarderen. 

In de voorbereiding en tijdens de vierkamp leren gemeenteleden van verschillende generaties 

omgaan (rekening houden) met elkaars sterke en zwakke punten. 

 

Samenvatting: Vierkamp is een sterrenslag-spel met een catechetisch aspect. In teams strijden de 

gemeenteleden om de eer. De vierkamp wordt voorbereid en uitgevoerd door vier tot acht jongeren 

(14+) uit de gemeente. Zij worden geadviseerd en begeleid door enkele volwassenen. 

In deze beschrijving geven we zeven voorbeeldspellen waaruit de voorbereidingsgroep een keuze kan 

maken. Het eerste spel (Vlag en yell) is het enige vaste onderdeel van de activiteit. De beschrijving 

van de vierkamp laat ruimte voor de voorbereidingsgroep om eigen spellen te verzinnen en/of spellen 

aan te passen aan de situatie in de gemeente. 

Met ieder spel kan het team een hint verdienen. Die hints verwijzen naar een Bijbelse persoon die op 

het laatst geraden moet worden. 

Nodig: * Toeter, bel of fluit om het einde van een ronde mee aan te geven 

* Scoreformulier  

* Overzicht met de plaatsen van de spellen 

* Een hapje en een drankje 

* Certificaten voor de spellen 

* Prijsje voor de overall-winnaars 

 

Aantal personen: 12-120 personen 

Leeftijd: 4-100 jaar. NB niet alle taken van de vierkampactiviteiten zijn geschikt voor de jongste (4-8 

jaar) en oudste deelnemers. Bij de activiteiten staat aangegeven in hoeverre ze voor deze leeftijden 

geschikt zijn. Hier kunnen de teams tijdens het verdelen van de deelnemers over de spellen rekening 

mee houden (zie ‘Spel 1: Vlag en yell’, Spelverloop, 2). 

Teamindeling: Ten minste 2 teams van 6-10 deelnemers. Alle leeftijdsgroepen zo gelijkmatig mogelijk 

over de teams verdeeld. Kinderen zoveel mogelijk bij hun ouders in het team. Tieners zoveel mogelijk 

in tweetallen bij elkaar. Elk team heeft een kind (moet wel kunnen lezen) of tiener als teamleider. 

Rondes en competitieschema’s: Bij 2-4 teams wordt er per ronde één spel gespeeld. Bij 5 teams of 

meer worden per ronde meerdere spellen tegelijk gespeeld en worden de teams zo gelijkmatig 

mogelijk over de spellen verdeeld. Als er meer dan 2 teams tegelijkertijd bij een spel zijn, wordt 

volgens een competitieschema gespeeld. Het eerste spel (Vlag en yell) wordt door alle teams tegelijk 

uitgevoerd.  

 

Spelverloop: De spelleider heet iedereen welkom. Hij (of zij) deelt de teams in en wijst aan elk team 

een kleur toe. De teamleden zoeken elkaar op. In de speluitleg besteedt de spelleider aandacht aan 

de volgende punten: 

• Er zijn 4 spellen en 4 rondes. Elk team komt dus bij elk spel langs. 

• Met elk spel kun je een hint verdienen. Met die hints kun je uiteindelijk een bijbelse persoon raden. 

Het team dat zijn bijbelse persoon goed raadt krijgt 50 bonus-punten. 

• De teamleiders krijgen een overzicht met de plaatsen van de spellen. Bij elk spel staat aangegeven 

hoeveel mensen ervoor nodig zijn en tips over wat ze goed moeten kunnen. 

• Natuurlijk moet iedereen aan minstens één spel hebben meegedaan. 

• Als je de toeter hoort, heb je 15 minuten om naar het volgende spel te gaan. Tijd genoeg dus om 

ook wat te drinken te pakken of even naar de WC te gaan.  

• Zorg wel dat je op tijd bij het volgende spel bent. 

 

Aan het eind van de vierkamp verzamelt iedereen zich weer en noemt elk team de naam van de 

bijbelse persoon die ze gevonden hebben. Per gewonnen spel krijgt elk team een certificaat, en 

natuurlijk is er een prijs voor het team dat in totaal de meeste punten heeft gehaald. 
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Tijdschema: 14.30-14.45 uur  Aanvang vierkamp, welkom en uitleg 

14.45-15.00 uur  Eerste spel (Vlag en yell) 

15.00-15.15 uur  Wisselen 

15.15-15.45 uur  Tweede spel 

15.45-16.00 uur  Wisselen en tijd voor een versnapering 

16.00-16.30 uur  Derde spel 

16.30-16.45 uur  Wisselen 

16.45-17.15 uur  Vierde spel 

17.15-17.30 uur  Afsluiting 

Voorbereiding 

Samenstelling voorbereidingsgroep 

Vier tot acht daadkrachtige jongeren (14+) en 2 coachend ingestelde volwassenen. Eis is dat alle 

leden van de voorbereidingsgroep bij elke voorbereidingsbijeenkomst aanwezig zijn, en tussendoor 

zelf flink wat werk willen verzetten. 

Eerste voorbereidingsbijeenkomst 

Drie maanden voor het gemeenteweekend, bij voorkeur op of nabij de locatie.  

Een plattegrond en foto’s kunnen eventueel ook wonderen doen. 

• Neem samen het draaiboek van de vierkamp door en noteer welke ideeën je leuk vindt en wilt 

gebruiken 

• Kies drie spelen die je wilt uitvoeren, houd ook rekening met een binnenprogramma bij slecht weer 

• Geef elk spel een plekje op de plattegrond, bedenk ook een paar alternatieve binnenlocaties 

• Verdeel de spellen 

• Inventariseer welke extra taken er zijn en verdeel deze 

• Vergeet niet om nu al iemand te zoeken die voor de EHBO kan zorgen 

• Maak een begroting en bekijk (samen met de volwassenen) of fondsenwerving nodig is 

• Maak werkafspraken en spreek deadlines af. Vraag de volwassenen om in de gaten te houden of 

de deadlines gehaald worden en mensen erop aan te spreken 

Tweede voorbereidingsbijeenkomst 

Zes weken voor het gemeenteweekend 

• Controleer of alle deadlines gehaald zijn en de werkafspraken zijn afgehandeld 

• Kijk of alle spellen duidelijk beschreven zijn en bespreek eventuele aanpassingen 

• Maak per spel een lijst met benodigdheden en verdeel deze 

• Maak ook een lijst met benodigdheden die voor de hele vierkamp nodig zijn en verdeel deze 

• Vraag bij de overkoepelende voorbereidingsgroep na hoeveel mensen er in totaal mee gaan en 

inventariseer hoeveel teams er moeten komen (zie verderop) 

• Bedenk per team een bijbelse figuur om te raden en vier bijpassende hints die niet te makkelijk zijn 

• Maak werkafspraken en stel deadlines vast. Vraag de volwassenen om in de gaten te houden of de 

deadlines gehaald worden en mensen erop aan te spreken 

Derde voorbereidingsbijeenkomst 

Twee weken voor het gemeenteweekend 

• Controleer of alle deadlines gehaald zijn en de werkafspraken zijn afgehandeld (dat moet zo 

langzamerhand wel ;-) ) 

• Kijk of alle benodigdheden geregeld zijn 

• Spreek af wie ervoor zorgt dat de benodigdheden naar de locatie van het gemeenteweekend 

worden gebracht 

• Deel de teams in en geef elk team een kleur (bij ‘teamindeling’ staat hoe je de teams het beste kunt 

indelen) 

• Spreek af wie de deelnemers aan de vierkamp welkom heet en het een en ander toelicht 
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• Maak werkafspraken en stel deadlines vast. Vraag de volwassenen om in de gaten te houden of de 

deadlines gehaald worden en mensen erop aan te spreken 

Tijdens het gemeenteweekend 

Twee uur voor aanvang van het weekend 

• Zorg dat iedereen op de locatie van het weekend is 

• Breng alle benodigdheden naar de plaatsen van de spellen 

• Check, check, dubbel check 

De spellen van de vierkamp 

Spel 1: Vlag en yell 

Doelstelling: Aan het einde van Vlag en yell hebben de gemeenteleden elkaars creatieve gaven leren 

kennen, en twee hulpmiddelen gemaakt om hun teamgevoel te versterken. 

 

Samenvatting: De teamleden maken kennis met elkaar, verdelen de spellen en maken een vlag en 

een yell. 

Nodig: * voor elk team een lap stof 

* stiften en/of spuitbussen in de kleuren van de teams 

* voor elke deelnemer een lege naamsticker 

* voor elk team een pen 

* voor elk team een scoreformulier, met daarop ook de namen van de spellen, de bijbehorende hints 

en het aantal benodigde personen 

 

Tip: Een spel voor het hele team 

Aantal personen: het hele team 

Geschikt voor: jonge kinderen (4+), ouderen 

 

Spelverloop:  

1) de teamleden stellen zich aan elkaar voor en schrijven hun naam op de naamsticker (en 

plakken deze op hun kleding) 

2) de teamleider leest de namen van de spellen, de hints, het aantal benodigde personen en 

voor wie het spel geschikt is voor. De teamleden kiezen aan welk spel ze mee willen doen. De 

jongste en de oudste deelnemers mogen het eerst kiezen. 

3) de teams maken samen in vijftien minuten een vlag en een yell. Eventueel kunnen ze bij de 

yell ook nog een beweging bedenken. Natuurlijk is het de bedoeling dat de yell bij alle spellen 

opnieuw wordt aangeheven. 

Opmerking: Vertel bij de speluitleg dat je vlag en yell moet gebruiken om bij de volgende spellen je 

team aan te moedigen. 

Spel 2: Samen sta je sterk 

Doelstelling: Aan het einde van Samen sta je sterk hebben de gemeenteleden ontdekt dat je moet 

samenwerken om een doel te bereiken. 

 

Samenvatting: De spelers proberen zoveel mogelijk punten te halen door de bal met het kleed over 

het net te volleyballen. Elke keer als de bal de grond raakt, levert dat een punt op. 

Nodig: * Een volleybalnet of een dik touw om ergens tussen te spannen 

* 2 grote vierkante kleden van 1,5 x 1,5 meter 

* een strandbal 

* het scoreformulier + een pen 

 

Tip: Een spel voor mensen van alle leeftijden die goed kunnen samenwerken 

Aantal personen: uit elk team vier spelers (één van 6-10 jaar, één van 10-20 jaar, één van 20-50 

jaar, één van 50+) en één jurylid met goede ogen (80+) 

Geschikt voor: jonge kinderen (6+), ouderen. 
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Spelverloop: Aan beide kanten van het net staat een team. Aan iedere hoekpunt van het kleed staat 

een persoon, jong en oud afgewisseld. De bal wordt met behulp van het kleed overgegooid naar de 

andere kant. Het andere team moet de bal vangen. Gelijk teruggooien hoeft niet, dat is wel erg 

moeilijk. Als de bal op de grond komt of over de lijn, heb je een punt. Samenwerking is heel belangrijk 

bij dit spel. 

In totaal zijn er 6 rondes van 5 minuten. De juryleden noteren het aantal punten van de tegenpartij op 

het scoreformulier. De winnaar van elk potje krijgt 10 bonus-punten. 

Opmerkingen: Als er maar twee teams zijn, wordt elk ronde door andere spelers gespeeld; de rondes 

kunnen dan ook iets langer duren. Bij meer dan 2 teams wordt gebruik gemaakt van een 

wedstrijdschema, bijvoorbeeld: 

Ronde 1: team A tegen team B 

Ronde 2: team C tegen team D 

Ronde 3: team A tegen team C 

Ronde 4: team B tegen team D 

Ronde 5: team A tegen team D 

Ronde 6: team B tegen team C 

Spel 3: Ren je rot voor de bijbel 

Doelstelling: Aan het einde van Ren je rot voor de bijbel hebben de gemeenteleden elkaars 

bijbelkennis versterkt. 

 

Samenvatting: Door vragen goed te beantwoorden, kunnen de spelers de tegenstanders wegspelen. 

Het team dat als laatste overblijft wint. 

Nodig: * 25 kaartjes met vragen en antwoorden 

* bel, toeter of badeend met geluid 

* kaartjes met vragen en antwoorden 

* startlijn 

* het scoreformulier + een pen 

 

Tip: Een spel voor mensen die goed kunnen nadenken 

Aantal personen: het hele team, met uit elk team twee spelers als ‘deskundigen’ (een kind en een 

volwassene) 

Geschikt voor: Jonge kinderen (6+) 

 

Spelverloop: Van elk team staan de twee deskundigen achter de startlijn. Achter hen staat hun team. 

Op enige afstand voor hen staat de spelleider, naast de bel of toeter. 

De spelleider leest een vraag voor. Als de deskundigen het antwoord weten (of denken dat één van 

hun teamleden het antwoord weet) rent één van hen naar de bel en luidt deze. Is het antwoord goed? 

Dan wordt de deskundige van de tegenpartij vervangen door een ‘nieuwe’ deskundige. Is het 

antwoord fout? Dan mag de tegenstander het antwoord proberen te geven.  

Alleen de deskundigen mogen naar de bel rennen en het antwoord geven (het team mag wel 

voorzeggen).  

Spel 4: Kleur zoeken 

Doelstelling: Aan het einde van Kleur zoeken hebben de gemeenteleden geleerd hoe je handig kunt 

samenwerken, terwijl je toch verschillende taken hebt. 

 

Samenvatting: De spelers proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk steentjes van hun kleur uit het 

water te vissen en in hun afwasbak te verzamelen. Het team met de meeste steentjes wint. 

Nodig: * opblaaszwembadje 

* badschuim 

* allerlei kleuren steentjes (te koop bij de dierenwinkel) 

* grijze grindsteentjes 

* afwasbakken van gelijke grootte: voor elk team één 

* duimstok 
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* het scoreformulier + een pen 

 

Tip: Een spel voor mensen met goede ogen 

Aantal personen: uit elk team twee of drie spelers van verschillende leeftijden 

Geschikt voor: Jonge kinderen (4+) 

 

Voorbereiding: Vul het zwembadje met water en flink wat badschuim. Gooi de gekleurde steentjes en 

de grindsteentjes op de bodem. Zet de afwasbakken naast elkaar op tenminste 10 meter van het 

badje. 

 

Spelverloop: De spelers van elk team staan naast hun afwasbak. Op het startsignaal rennen zij naar 

het zwembadje. Daar proberen ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk steentjes van hun kleur uit het 

water te vissen en in hun afwasbak te verzamelen. Per centimeter steentjes kunnen de teams 5 

punten verdienen. Het team met de meeste steentjes krijgt 10 bonus-punten. Voor elk anders 

gekleurd steentje krijgen de teams 1 strafpunt. 

In totaal zijn er 6 rondes van 5 minuten. De winnaar van elke ronde krijgt 10 bonus-punten. 

Opmerkingen: Als er maar twee teams zijn, wordt elk ronde door andere spelers gespeeld; de rondes 

kunnen dan ook iets langer duren. Bij meer dan 2 teams wordt gebruik gemaakt van een 

wedstrijdschema, bijvoorbeeld: 

Ronde 1: team A tegen team B 

Ronde 2: team C tegen team D 

Ronde 3: team A tegen team C 

Ronde 4: team B tegen team D 

Ronde 5: team A tegen team D 

Ronde 6: team B tegen team C 

Om het spel moeilijker te maken of langer te laten duren kun je de spelers ook een eenvoudige 

hindernisbaan laten afleggen. 

Spel 5: Click Clack 

Doelstelling: Aan het einde van Voel het ritme hebben de deelnemers elkaars muzikale voorkeuren 

leren kennen en overeenkomsten en verschillen ontdekt. 

 

Samenvatting: één van de muziekliefhebbers stampt een ritme op het houten vlonder, de andere 

spelers raden om welk lied het gaat. Het team dat de meeste nummers weet te raden wint. 

Nodig: * tenminste 50 kaartjes met titels van bekende liederen in de volgende categorieën: 

kinderliedjes, top40-nummers, kerkliederen, klassieke muziek 

* houten vlonder 

* stoel 

* het scoreformulier + een pen 

* stopwatch 

 

Tip: Een spel voor muziekliefhebbers 

Aantal personen: het hele team, met uit elk team vier muziekliefhebbers (één van 4-12 jaar, één van 

12-25 jaar, één van 25-60 jaar, één van 60+) 

Geschikt voor: Jonge kinderen (leeftijd afhankelijk van de gekozen liedjes, evt. met hulp van ouders), 

ouderen 

 

Spelverloop: Om beurten kiezen de muziekliefhebbers een categorie. Ze krijgen een kaartje uit die 

categorie en ‘tapt’ het ritme op het vlonder. De andere spelers proberen te raden om welk lied het 

gaat. Na 40 seconden mogen de muziekliefhebbers het nummer ook neuriën. Na 60 seconden mogen 

de tegenstanders meeraden. Na 90 seconden is de beurt voorbij en is een muziekliefhebber uit een 

ander team aan de beurt. 

Puntentelling: 0-40 seconden (alleen stampen): 5 punten 

40-60 seconden (neuriën): 2 punten 

60-90 seconden (tegenstanders doen mee): 1 punt 

Opmerkingen: Voor ouderen is staand ‘tappen’ misschien een beetje lastig, zij mogen natuurlijk 

zittend tappen. Kies bij het voorbereiden liederen met duidelijke ritmes (dus als voorbereidingsgroep 

samen klappen en zingen). 
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Spel 6: Plaatjes schieten 

Samenvatting: Door met het pistooltje op het bord te schieten, bepalen de spelers welke vraag hun 

team krijgt. Het team dat als eerste kan raden wat er op de afbeelding staat wint. 

Nodig: * per team één A3 met afbeelding 

* per team één magneetbord met 30 magneetjes of prikbord met 30 punaises 

* per team één set briefjes met alle letters van het alfabet 

* per team 26 lastige vragen waarvan het antwoord begint met de bijbehorende letter van het alfabet 

* per team één tafel 

* schietpistooltje met zuignapjes 

* het scoreformulier + een pen 

 

Tip: Een spel voor slimme mensen en mensen die goed kunnen mikken 

Aantal personen: het hele team, met uit elk team 2 schutters en 2 knappe koppen 

Geschikt voor: kinderen (8+), ouderen 

 

Voorbereiding: Bevestig de afbeelding op het magneet- of prikbord. Bedek de afbeelding met de 

briefjes. Zet de tafels als afscheiding neer (even testen hoe ver de pijltjes komen). 

 

Spelverloop: Eén van de schutters van het eerste team bepaalt met het pistooltje welke vraag zijn 

team krijgt. De letter die het pijltje raakt, is de beginletter van het antwoord op de vraag. Als de knappe 

koppen het goede antwoord geven, mag de andere schutter schieten. Na drie keer schieten óf na een 

fout antwoord is het volgende team aan de beurt. Voor elke schietbeurt mag het team als geheel 

proberen te raden wat er op de afbeelding staat. 

Puntentelling: Het team dat als eerste raadt wat er op de afbeelding staat, krijgt 10 punten, team 2 

krijgt 6 punten, team 3 krijgt 4 punten en team 4 krijgt 2 punten. Als er minder teams zijn, kun je de 

puntentelling aanpassen. 

Spel 7: Biologisch sjoelen 

Doelstelling: Aan het einde van Biologisch sjoelen hebben de deelnemers elkaar beter leren kennen 

door samen te lachen en samen voor gek te staan. 

 

Samenvatting: De natuurliefhebbers proberen zoveel mogelijk komkommerschijfjes in elkaars mond 

te sjoelen. 

Nodig: * voor elk team een tafel met daarop een plastic kleed 

* voor elk team een stoel 

* voldoende pakken yoghurt 

* komkommers 

* voor elk team een mes 

* voor elk team een snijplank 

* het scoreformulier + een pen 

 

Tip: Een spel voor mensen die van de natuur houden. 

Aantal personen: uit elk team 2 natuurliefhebbers uit verschillende leeftijdsgroepen en 1 volwassen 

kok 

Geschikt voor: jonge kinderen (4+), ouderen (als ze een vaste hand hebben) 

 

Voorbereiding: Doe de yoghurt op de tafels. Zet een stoel aan het eind van de tafel. 

 

Spelverloop: De ene natuurliefhebber gaat op de stoel zitten met zijn mond wijd open. De andere 

natuurliefhebber probeert komkommerschijfjes in zijn mond te sjoelen. De komkommerschijfjes 

worden ter plekke door de kok gesneden. Als er 5 schijfjes raak zijn, wisselen de natuurliefhebbers. 

In totaal zijn er 6 rondes van 5 minuten. De winnaar van elke ronde krijgt 10 punten. 

Opmerkingen: Als er maar twee teams zijn, wordt elk ronde door andere spelers gespeeld; de rondes 

kunnen dan ook iets langer duren. Bij meer dan 2 teams wordt gebruik gemaakt van een 

wedstrijdschema, bijvoorbeeld: 

Ronde 1: team A tegen team B 

Ronde 2: team C tegen team D 
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Ronde 3: team A tegen team C 

Ronde 4: team B tegen team D 

Ronde 5: team A tegen team D 

Ronde 6: team B tegen team C 

Het is verstandig om voor dit spel oude kleren aan te trekken. 

Bijbelse personen, 4 voorbeeldhints 

Hieronder vind je als voorbeeld 4 bijbelse personen met mogelijke hints. Bij elk spel verdient het team 

een hint (of ze nou winnen of verliezen). Als een team aan het einde van de vierkamp goed heeft 

geraden om welke bijbelse persoon het gaat, verdient ze 50 bonus-punten. 

Voordat ze raden kunnen de teams een “gouden tip” kopen. Dit kost 10 punten. 

Jozef: 

● 7 + 7 

● ‘ff testen’ 

● Vette koe 

● Klikspaan 

Gouden tip:’technicolor dreamcoat’ 

David en Goliath: 

● Steen 

● ‘Olifant en muis’ 

● Oorlog 

● Wie niet sterk is moet slim zijn 

Gouden tip: slinger 

Adam en Eva: 

● Goed en fout 

● ‘Het leek allemaal zo mooi’ 

● Tuin en vlinders 

● Appel 

Gouden tip: slang 

Jona 

● Badeendje 

● 3 dagen onder water 

● ‘Het is hier heel heet, nergens is schaduw’ 

● Hoge criminaliteit 

Gouden tip: grote vis 
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Beelden van God 
Tijd: 17.30-18.30 uur 

Doelstelling: Na Beelden van God hebben de gemeenteleden kennis genomen van elkaars 

godsbeelden. De gemeenteleden hebben geleerd elkaars geloofsvisie te waarderen en te respecteren 

als verschillende kleuren op Gods schilderpalet. 

 

Samenvatting: Tijdens Beelden van God gaan de gemeenteleden in gesprek over elkaars 

Godsbeelden. 

Leeftijd: vanaf 8 jaar. Voor kinderen en evt. tieners kan dit programmaonderdeel uitlopen in een 

creatieve verwerking. 

Nodig: * kleurrijke foto’s voor de fotowand (bijvoorbeeld uit kranten en tijdschriften als de National 

Geographic). Het aantal foto’s is afhankelijk van het aantal deelnemers: 1,5 foto per deelnemer 

* voor alle deelnemers een kopie van het vel ‘Namen van God’. 

* voor elke groep een assortiment viltstiften 

* voor de kinder- en tienergroepen: schilderdoeken (o.a. bij de Xenos), acrylverf, bakjes/bordjes, 

kwasten, water en schorten 

 

Voorbereiding (voor het weekend): * Gespreksleiders vragen en toerusten 

* Jongere vragen om mee te werken aan de inleiding 

Groepsindeling: In groepen van 8 personen. Kinderen en evt. tieners in een eigen groep. Voor het 

overige alle leeftijdsgroepen zo gelijkmatig mogelijk over de groepen verdeeld.  

Als tieners bij de kindergroepen betrokken worden, dan zo veel mogelijk als leiding. Als tieners deel uit 

maken van de volwassengroepen, dan altijd in tweetallen die elkaar goed kennen én bij een 

gespreksleider die goed met tieners kan omgaan. 

Gespreksleiders: De taak van de gespreksleider is om het gesprek te structureren en te zorgen dat 

iedereen aan bod komt. Beleg voor het gemeenteweekend een avond met de gespreksleiders en geef 

hun dit programma, zodat ze goed voorbereid het gesprek ingaan. Als tieners deel uitmaken van de 

volwassengroepen, zorg dan dat zij in groepen komen met een gespreksleider die goed met tieners 

kan omgaan. 

Gespreksrondes: Na een korte gezamenlijke introductie in groepen. Aan het eind een gezamenlijke 

terugkoppeling/delen van de bevindingen. 

 

Verloop:  

Inleiding 

Nodig iedereen uit een plekje te zoeken en vertel dat er een kennismaking volgt met het thema van dit 

weekend: “Alle kleuren”. Vraag een jongere om het onderstaande verhaal voor te lezen. 

 

Vier mensen stonden in de dierentuin rond een olifant en ze gebruikten hun handen om te 

voelen hoe zo’n dier eruitziet. De eerste zei: ‘Volgens mij is het een dier met grote scherpe 

tanden, glad en rond. ‘Die blinde had de slagtand van de olifant te pakken. Een tweede zei: 

‘Nee, het is een dier dat niet glad is, maar juist een hele ruwe huid heeft. Ik voel de groeven 

en de plooien.’ Die blinde had de buik van de olifant aangeraakt. Maar een derde zei: ‘Het is 

een beest met pluimpjes, ik zie het zo voor me.’ Deze blinde had de staart van de olifant te 

pakken. En de vierde zei: ‘Het is een heel lenig dier want ik voel hoe soepel de ledematen 

zijn.’ Deze blinde had de slurf betast. 

 

Vraag waarom de deelnemers denken dat je dit verhaal gelezen hebt. Wat vinden ze van het verhaal, 

in het verband van het thema van het weekend? Vertel dat dit verhaal laat zien hoe moeilijk het is om 

een beeld te krijgen van iets dat we niet kunnen zien. We vormen ons een beeld van wat onzichtbaar 

is, en we vergelijken het met wat we al kennen. Zo gaat het vaak met ons beeld van God. God kunnen 

we ook niet zien, en toch willen we graag een beeld van God hebben om ons een voorstelling te 

maken. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier.  

 

Vertel dat jullie in dit uur met elkaar willen nadenken over welke beelden van God ieder heeft en willen 

ontdekken welke “geloofskleuren” er zijn in de gemeente. Vullen de kleuren elkaar aan of hebben ze 

elk op zichzelf schoonheid?  
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Deel nu de gespreksgroepen in en wijs aan waar ze een plekje kunnen vinden. 

 

Fotowand en gespreksgroepen (volwassenen) 

1) Voordat de deelnemers naar de gespreksgroepen gaan, lopen ze in stilte langs de fotowand. Ze 

kiezen één foto die voor hen met God te maken heeft en nemen deze mee naar hun groep. 

 

2) De deelnemers leggen de afbeeldingen in het midden neer, op de grond of op tafel. De 

gespreksleider vraagt de deelnemers om beurtelings in één zin te vertellen waarom heeft deze foto 

naar hun eigen idee met God te maken heeft. Indien nodig mogen de deelnemers elkaar 

verhelderingsvragen stellen, maar let erop dat dit kort gebeurt en er (nog) geen discussies losbarsten.  

 

3) Nadat iedereen zijn keuze heeft toegelicht, is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De 

gespreksleider structureert dit met vragen als: Wat vinden jullie van elkaars keuze? Welke keuze kun 

je goed begrijpen, welke niet? Waarom wel of niet? 

 

4a) Deel het vel ‘Namen van God’ uit. Laat iedereen een naam kiezen die bij zijn foto past en deze 

markeren met een bijpassende kleur. Laat iedereen uitleggen waarom ze deze naam en kleur 

gekozen hebben. 

4b) Laat iedereen los van de foto kiezen welke andere namen van God aanspreken, en welke niet. 

Laat de aansprekende namen opnieuw met een aansprekende kleur markeren. Waarom hebben ze 

deze naam en kleur gekozen? Waarom spreken sommige namen niet aan? 

4c) Praat door over de vraag welk beeld mensen van God hadden toen ze kind waren. Wat is daarin 

veranderd? Wat missen ze en wat waarderen ze positief? 

 

5) Vraag de deelnemers kort naar hoe ze het gesprek ervaren hebben. Hoe vonden ze het om op 

deze manier met elkaar in gesprek te gaan? Als het gemeenteweekend weinig deelnemers heeft, kan 

deze ronde ook in de gezamenlijke terugkoppeling plaatsvinden. 

 

Fotowand en gesprekgroepen (kinderen en evt. tieners) 

1 t/m 3 en 5 zijn hetzelfde als bij volwassenen (maar meestal duurt dit korter). 

 

4a) Deel het vel ‘Namen van God’ uit. Welke naam vind je dat past bij jouw foto? Waarom? Welke 

namen vind je nog meer goed bij God passen, en welke niet? Welke kleur vind je goed bij God passen 

en waarom? 

4b) Geef de kinderen de volgende opdracht: “Maak een schilderij die past bij één van de woorden die 

je goed bij God vindt passen. Gebruik zoveel mogelijk de kleur die je goed bij God vindt passen. 

Natuurlijk mag je mengen, en is het niet verboden om ook andere kleuren te gebruiken. Het moet 

natuurlijk wel een mooi schilderij worden.” Zorg dat de kinderen minstens 25 minuten de tijd hebben 

voor dit onderdeel, of biedt later op de avond de mogelijkheid om het af te maken. 

 

Afsluiting 

Laat de gespreksleiders kort vertellen over de verschillende beelden van God die in de groepjes 

leven. Laat de gespreksleiders ook kort vertellen hoe het gesprek is ervaren. Voor de kindergroepen is 

er de gelegenheid om hun schilderijen te presenteren. Het is mooi om deze op een grote wand te 

hangen. 

 

Tijdschema: 17.30-17.40 uur  inleiding 

  17.40-17.45 uur  fotowand 

  17.45-18.20 uur  gespreksgroepen 

  18.20-18.30 uur  afsluiting 

 

Tips: Als er veel gemeenteleden aan het weekend meedoen, kun je ervoor kiezen om een kleiner 

aantal foto’s op de fotowand te hangen, en bij elke foto voldoende (kleur)kopieën te leggen. Die 

kunnen de deelnemers dan meenemen naar hun groep. 

Opmerking: Tijdens dit programmaonderdeel is een deel van de mensen mogelijk bezig met koken, 

zie verder bij ‘maaltijd’. 
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Maaltijd 
Tijd: 18.30-20.00 uur 

Doelstelling: Aan het eind van de maaltijd hebben de deelnemers op een ontspannen manier nader 

met elkaar kennisgemaakt. 

 

Voorbereiding (voor het weekend): Stel een groep kookenthousiastelingen samen die de maaltijd 

voorbereidt (gerechten kiezen, inkopen doen, inventariseren wat het keukeninventaris van de locatie 

van het gemeenteweekend is, en wat men zelf moet meenemen). Inventariseer vooral ook welke 

kinderen, tieners en jongeren het leuk vinden om (te helpen met) koken en betrek hen bij het 

voorbereidingsproces en natuurlijk het koken zelf. 

 

Verloop: De kookgroep kookt een veelkleurige maaltijd. Bijvoorbeeld met behulp van het kookboek 

Bijbels Culinair, de smaak van de bijbel - recepten en verhalen van Han Wilmink (ISBN 

9789043514590), met gerechten uit verschillende culturen, of juist met gerechten uit verschillende 

tijden (van grootmoederstijd tot nu).  

 

Tijdens de maaltijd geeft de kookgroep een korte toelichting op de gekookte gerechten. 

 

Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de kinderen… 

 

Na afloop van de maaltijd nemen anderen dan de kookploeg de afwas voor hun rekening. 

 

Tafelschikking: Eventueel kun je tijdens de maaltijd met een tafelschikking werken. Dat kan 

bijvoorbeeld door bij binnenkomst van de eetzaal verschillend gekleurde menukaarten uit te delen. 

Deze menukaarten corresponderen met verschillende kleuren servetten. Let er dan wel op dat jonge 

kinderen bij hun ouders kunnen zitten en andere kinderen en tieners ten minste in tweetallen bij elkaar 

(zodat ze niet zo verdwaald tussen de volwassenen zitten). 

 

Tijdschema: Hoe laat de kookgroep begint met koken, is afhankelijk van de benodigde 

voorbereidingstijd. Het is leuk om zoveel mogelijk van de vierkamp mee te maken. Die 

duurt tot 17.30 uur. 

  18.30-19.30 uur  maaltijd 

  19.30-20.00 uur  opruimen en afwas 
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Avond van het sentiment 
Tijd: 20.00-21.30 uur 

Doelstelling: Na de avond van het sentiment hebben de deelnemers een beeld gekregen van hoe het 

verleden van de verschillende generaties eruit zag. 

 

Samenvatting: Tijdens de avond van het sentiment worden vertegenwoordigers van verschillende 

generaties geïnterviewd over hun jeugd. Dit gebeurt aan de hand van een voorwerp uit hun jeugd. 

 

Leeftijd: Iedereen die dan nog niet naar bed moet. 

Voorbereiding (voor het weekend): Vraag voorafgaand aan het weekend aan verschillende mensen 

om een voorwerp mee te nemen uit hun jeugd. Zorg dat de presentator voor het weekend op de 

hoogte is van het verhaal dat achter een bepaald voorwerp zit. 

Presentator: Iemand die op een leuke, ontspannen manier met mensen in gesprek kan gaan en in 

staat is om verhalen te ontlokken. 

Sprekers: Mensen uit verschillende generaties, zowel ouderen als kinderen.  

Voorwerpen: Vraag volwassenen om een voorwerp uit hun jeugd mee te nemen. Vraag kinderen om 

een voorwerp mee te nemen van toen ze kleuter waren of net op de basisschool zaten. Het is leuk als 

het voorwerp een beetje aansprekend is voor de aanwezigen. Belangrijker is echter dat dit voorwerp 

een bijzondere waarde heeft voor de eigenaar. Je zou kunnen denken aan een stuk speelgoed, één 

hele bijzondere foto of een grammofoon + het eerste singletje dat iemand kocht. Speciaal bij kinderen 

en jongeren is het leuk om te vragen of ze muziek of videoclips meenemen. 

Aankleding: In cafésfeer. Kleed het podium een beetje spannend aan. Bijvoorbeeld met twee mooie, 

luie stoelen uit grootmoeders tijd, een schemerlamp op een tafeltje en een kamerlamp. 

 

 

Opmerking: Het is leuk als de presentator in staat is enige interactie met het publiek tot stand te 

brengen. Dat zou kunnen door het samen zingen van bekende liederen uit verschillende tijden. 
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Ochtendgebed 
Voorafgaand aan of vlak na het ontbijt kun je met de mensen die dat fijn vinden een ochtendgebed 

vieren. Je kunt hierbij denken aan een gebed in de traditie van Taizé (www.taize.fr/nl). 

Afsluitende viering 

Voorbereiding 

Tijd: 10.00-11.30 uur 

Organisatie: Deel de aanwezigen op in kleinere groepen. Elke groep gaat aan de slag met een deel 

van de afsluitende viering. Belangrijk hierbij is dat de veelkleurigheid van de groep in het eindresultaat 

naar voren komt. 

Tips voor de groepsindeling: Je kunt de workshops heel goed op interesse indelen. Om te 

voorkomen dat bepaalde workshops te vol worden terwijl andere helemaal geen deelnemers hebben, 

kun je het kaartjessysteem gebruiken: voor elke workshop is er een stapel kaartjes. Elke deelnemer 

pakt een kaartje van de stapel van zijn keuze. Is de stapel op, dan is de workshop vol. Om ervoor te 

zorgen dat de leeftijdsgroepen gelijkmatig over de workshops verdeeld worden, kun je bovendien ook 

nog per workshop meerdere leeftijdsstapels maken. 

Creatieve verbeelding: Het verhaal over Noach 

Doel: In deze workshop gaan de deelnemers samen op zoek naar een veelkleurige en veelvormige 

verbeelding van het verhaal over Noach 

Leeftijd: Van 4 t/m 104 (en misschien nog wel jonger). 

Aantal personen: Tenminste 7, maximaal 42. 

Nodig: (kinder)bijbel met het Noachverhaal, gekleurde klei, tekenpapier en potloden/viltstiften, 

kleurplaten, glasplaatjes en glasverf, canvasdoekjes + verf, T-shirts + textielstiften. 

 

Het verloop:  

1) Lees het Noachverhaal voor uit een (kinder)bijbel die ook de jongste deelnemers kunnen 

begrijpen.  

2) Vraag de deelnemers welk gedeelte zij bijzonder vonden. 

3) Deel de groep op in 7 kleinere groepen die elk met een bepaalde scène aan de slag gaan. 

Laat deelnemers die dezelfde passage bijzonder vonden zoveel mogelijk in dezelfde groep 

zitten. Je kunt het verhaal (onder andere) als volgt opdelen: 

a. De voorgeschiedenis (Genesis 6:5-14) 

b. Noach en zijn familie gaan de ark in (Genesis 7:1-16) 

c. Het water stijgt (of: in de ark) (Genesis 7:17-24) 

d. Het water zakt (of: in de ark) (Genesis 8:1-5) 

e. De vogels worden uitgestuurd (Genesis 8:6-14) 

f. Noach en de dieren verlaten de ark (Genesis 8:15-22) 

g. God zegent Noach en zijn zonen (Genesis 9:1-17) 

4) Stimuleer dat de deelnemers samen delen waarom zij dit gedeelte bijzonder vonden. 

5) Laat de deelnemers individueel of in tweetallen hun passage op een creatieve manier 

verbeelden. Je kunt daarbij denken aan:  

a. Werken met gekleurde klei 

b. Tekenen en/of kleuren 

c. Glasverf 

d. Schilderen 

e. Textielverf 

Het is leuk om met veel verschillende werkvormen aan de slag te gaan. 

6) Laat elkaar zien wat je gemaakt hebt, en bespreek onderling welke groepjes (straks in de 

dienst) samen het Noachverhaal gaan vertellen. De andere verbeeldingen kunnen ook een 

plekje in de dienst krijgen, maar er wordt niet apart aandacht aan besteed. 
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Opmerkingen:  

1) Het is best mogelijk dat er geen mensen zijn om één van de zeven passages te verbeelden. 

Dat is geen probleem. In dat geval kan de workshopleider die passage vertellen of voorlezen. 

2) Bij veel deelnemers zal er geselecteerd moeten worden welke verbeeldingen apart aandacht 

krijgen in de dienst en welke niet. Let er bij het selecteren op dat alle leeftijden aan bod 

komen. 

Dans: Samen leven = samen bewegen 

Doel: In deze workshop verbeelden de deelnemers (levens)ervaringen met hun lichaam 

Leeftijd: 4 t/m 104 (de jongsten wel begeleid door een ouder) 

Aantal personen: Tenminste 7, maximaal 28 (ook afhankelijk van de grootte van de ruimte waar de 

dienst plaatsvindt) 

Nodig: Cd-speler, CD met: Eveline Stern, Het Zeven-kleuren-lied (op: Zitten of Opstaan dl. 1, nr. 8 – 

te bestellen bij www.sgonet.nl), kopieën van de tekst van het liedje, om kleurrijke kleding te maken 

gekleurde lappen stof (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet), evt. gekleurde stroken stof. 

Voorbereiding: Maak van de stof eenvoudige overgooiers. Knoop de stroken stof tot veelkleurige 

linten-waaiers aan elkaar zodat de dansers ermee kunnen zwaaien. 

 

Het verloop: 

1) Luister samen naar het liedje en lees de tekst 

2) Maak 7 gelijke groepjes en geef elk groepje een kleur 

3) Geef elk groepje de bijpassende overgooier 

4) Bedenk samen welke bewegingen bij de coupletten passen. Begin daarbij met couplet 1 en 9 

en het refrein. Ga daarna in de groepjes uiteen en laat elk groepje bedenken wat er bij hun 

couplet zou passen 

5) Oefen alles een paar keer 

Voorbeeld: Als voorbeeld werken we hier het refrein uit: 

Beginbeeld: Van links naar rechts zitten van elke kleur één of twee personen geknield en voorover 

gebukt op een rij: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. 

Eerste zin: Zodra een kleur in het refrein genoemd wordt, komt deze persoon omhoog. 

Tweede zin: Iedereen loopt door elkaar in een soort 8-patroon: 

 

 

 

 

Opmerking: Natuurlijk kun je deze workshop ook met andere nummers en/of meer specifieke 

leeftijdsgroepen doen. Bijvoorbeeld: 

Met kinderen t/m 6 jaar: Bibaboerderij, Samen: http://www.youtube.com/watch?v=uugxTIhbnm8 

Met kinderen t/m 12 jaar: Opwekking for Kids 180, Je mag er zijn: 

http://www.youtube.com/watch?v=fxf60FrW_eE 

Met kinderen t/m 12 jaar: Lex van Tuyl sr, Hé (in: De wereld is een toverbal, 330) 

Met tieners t/m 16 jaar: Schröder/Busser/Zimmer, Kom aan boord: 

http://www.youtube.com/watch?v=fIsYxqjEl18 

Met jongeren t/m 24 jaar: Kees Kraayenoord, God of the Moon and Stars: 

http://www.youtube.com/watch?v=mbcLArwrtN8 (met ondertiteling: 

http://www.youtube.com/watch?v=pPJAGKRmAxw)  

Foto’s: De kleuren van God 

Doel: In deze workshop gaan de deelnemers op zoek naar beelden waar de veelkleurigheid van God 

uit naar voren komt. 

Leeftijd: 4 t/m 104 (de jongsten wel begeleid door een ouder) 

Aantal personen: Tenminste 1, maximaal 24 (ook afhankelijk van de grootte van de ruimte waar de 

dienst plaatsvindt) 

Nodig: Digitale fotocamera’s + Usb-kabels, computer/laptop, projector + scherm 

 

Het verloop: 

1) Inventariseer welke kleuren de deelnemers een dag eerder het meest bij God vonden passen. 
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2) Stuur de deelnemers in maximaal 6 groepjes op pad om foto’s te maken van voorwerpen, 

mensen, dieren, situaties etc. die volgens hun iets van God verbeelden en die samen een 

veelkleurig palet vormen. 

Theater: alle kleuren van onze gemeente 

Doel: In deze workshop zoeken de deelnemers naar situaties waarin de veelkleurigheid van de 

gemeente op een positieve en inspirerende manier naar voren komt. 

Leeftijd: 8 t/m 104 

Aantal personen: Tenminste 2, maximaal 12 

Nodig: Verkleedkleren, make up, grote vellen papier, stiften, een hervertelling van het verhaal van 

Noach 

 

Het verloop: 

Stap 1 (10 minuten): 
- Geef korte uitleg over het ‘dramatiseren van een bijbelverhaal’. Een verhaal, ook een 

bijbelverhaal, kun je een beetje vergelijken met een film. Alleen is het een bijzondere film, 
want de plaatjes, de beelden, zal je zelf moeten maken. Als we verhalen gaan verbeelden 
(uitspelen bijvoorbeeld) trappen we vaak in de valkuil dat we meteen willen spelen wat ‘de 
boodschap’ is. We vragen ons meteen af wat het ons te zeggen heeft, voordat we er met ons 
gevoel, onze emotie, naar hebben geluisterd. En daar hebben we beelden voor nodig. 
Beelden die kleuren, geuren, geluiden enzovoort oproepen. Daardoor krijgen we een 
persoonlijk gevoel bij het verhaal, echte betrokkenheid. Daarom gaan we nu op een 
(ver)beeldende manier het verhaal lezen, voordat we overgaan naar een boodschap en het 
spel.   

- Lees met elkaar hardop (verschillende stemmen) het verhaal. 
- Stel daarna allerlei vragen die beelden op kunnen roepen bij het verhaal. Sla over wat daar 

niet van toepassing is. Schrijf alle associaties die worden geroepen op grote flappen. 

1. Welke kleuren zie je in het verhaal? Wat is de belangrijkste?  

2. Welke geluiden hoor je in het verhaal? Welke dringt het sterkste door?  

3. Welke geuren ruik je in het verhaal? Welke overheerst?  

4. Welke bewegingen zie je in het verhaal? Waar worden die door veroorzaakt?  

5. Welke mensen komen voor in het verhaal? Hoe zien ze er uit?  

6. Welke emoties worden er door wie beleefd?  

7. Welke emotie roept het verhaal op bij jou?  

8. Welke dieren spelen in het verhaal een rol? Wat voor rol? Hebben de dieren een 

functie?  

9. Welke planten/gewassen komen in het verhaal voor? Welke betekenis/functie kunnen 

ze hebben?  

10. Welke namen en getallen komen in het verhaal voor? Welke betekenis kunnen ze 

hebben?  

11. Welke beelden hebben je het meest geraakt in het verhaal? Wat zeggen die beelden 

jou?  

12. Komen er dingen voor in het verhaal die jij ook in je eigen leven meemaakt?  

 (Bron: Jeugdwerkbureau Lava, Wierook en tranen. Theater maken met jongeren, Arnhem 2002.)  

- Nadat je dit gedaan hebt, stel je de volgende twee vragen om de overgang naar de 
verwerking te maken. Zoek met de hele groep naar een antwoord. Als de groep groot is, splits 
je eerst even in kleinere groepjes: 

1. Welke thema’s komen er in het verhaal voor? 
2. Is het verhaal actueel? Hoe zou je het naar het hier en nu kunnen vertalen? Gebruik 

daarvoor de thema’s die je net hebt bedacht.  
 
Stap 2 (45 minuten) 

- Nu heb je beelden, betrokkenheid bij het verhaal en er zijn thema’s benoemd waar het om 
gaat. Ook zijn er stappen gezet om het verhaal actueel te maken. Nu gaat het er om dat deze 
ideeën van papier in scène gezet worden. Denk met elkaar na waar het stuk over kan gaan. 
Gebruik voor de opbouw: Bijlage 2 – Opbouw van een verhaal.  

- Oefen nu wat je hebt bedacht. Maak een rolverdeling en maak eventueel afspraken over 
kleding en make-up. Zorg dat er genoeg tijd is om je voor de viering dan om te kleden en op te 
maken.  
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- Vertel duidelijk wat precies de bedoeling is in de viering. Wanneer moeten de deelnemers zich 
waar melden, wat gaat er nog gebeuren van tevoren (kleding?, make up?) en wanneer zijn ze 
‘aan de beurt’? 

Mini-preek: onze gemeente als ark 

Doel: In deze workshop stellen de deelnemers zich voor hoe het zou zijn als zij samen met de hele 

gemeente in de ark zouden zitten. Hoe verhoud je je dan tot elkaar? Wat kun je van elkaar leren? Wat 

moet je doen en wat kun je beter laten? 

Leeftijd: 12 t/m 104 

Aantal personen: Ten minste 2, maximaal 12 

 

Het verloop van de workshop: 

1) Begin met het voorlezen van Genesis 7:13 t/m 16. 

2) Vraag iedereen om zich een voorstelling te maken van hoe dat zou zijn in die ark. Laat elk dat 

op zijn eigen manier doen, bijvoorbeeld door het maken van een tekening, een gedicht of een 

verhaaltje. 

3) Bespreek deze voorstellingen en kies samen in welke voorstelling de groep zich als geheel 

het beste kan herkennen. 

4) Leg nu één voor één de volgende zinnen aan de groep voor. Laat iedereen voor zichzelf een 

einde bij de zin schrijven. Bespreek dit: waarom wil/hoop/wens je dit? 

a. Als ik met jullie in de ark zou zitten, dan hoop ik dat jullie... 

b. Als ik met jullie in de ark zou zitten, dan zal ik proberen om te... 

c. Als ik met jullie in de ark zou zitten, dan hoop ik dat we stranden op/in/bij... 

d. Als ik met jullie in de ark zou zitten, dan wil ik graag leren... 

e. Als ik met jullie in de ark zou zitten, dan hoop ik dat wij... 

In de dienst: 

1) Begin met het voorlezen van Genesis 7:13 t/m 16.  

2) Presenteer de voorstelling van hoe het zou zijn in de ark die de groep samen heeft gekozen 

3) De workshopleider leest telkens één van de zinnen voor die de deelnemers vervolgens om 

beurten afmaken. 

Muziek: over klank en kleur 

Doel: In deze workshop ontdekken de deelnemers de rijkdom van elkaars muzikale voorkeuren. 

Leeftijd: 4 t/m 104 (de jongsten samen met hun ouders) 

Aantal personen: Ten minste 8, maximaal 32 

Nodig: MP3-speler met muziek uit alle tijden en voor alle leeftijden: van klassiek tot Bibaboerderij en 

van gezangen tot hiphop en house. Geluidsboxen, elektronische piano en natuurlijk een cantor/ 

organist met een brede muzikale smaak én tolerantie. 

 

Het verloop: 

Stap 1 – inleiding: 

1) Bespreek met de deelnemers de gevoelswaarde van kleuren. Rood kan bij verliefdheid horen, 

maar bijvoorbeeld ook bij boosheid, zwart is een kleur van verdriet en rouw, maar is ook wel 

deftig. Bespreek dit vooral vragenderwijs en geef ook kinderen de ruimte om te reageren. 

2) Maak vervolgens een koppeling naar muziek. Laat eventueel iets horen en laat de deelnemers 

aangeven welke kleur bij die muziek past en waarom. 

3) Bespreek ook dat muziek soms plaatjes oproept. Soms komt dat door de tekst die ergens om 

gaat, maar soms ook door de muziek zelf. Dan zie je bijvoorbeeld een groene weide voor je of 

juist een donkere onweerslucht. 

4) Vraag de deelnemers hun ogen dicht te doen en laat weer iets horen. Wie van de deelnemers 

kreeg een plaatje in zijn hoofd en wil dat beschrijven? 

Stap 2 – aan de slag: 

1) Deel de groep op in een aantal kleinere groepjes (van maximaal 4 personen). Elke groep 

heeft een woordvoerder nodig. 

2) Laat de deelnemers naar muziek luisteren. 
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3) Vraag de deelnemers voor zichzelf een tekening te maken die zij bij het nummer vinden 

passen. Dit doen ze terwijl ze luisteren. Ze mogen daarbij maximaal 3 kleuren gebruiken. 

Natuurlijk moeten ze de best passende kleuren kiezen. 

Let op: niet iedereen ziet plaatjes bij muziek. Abstracte tekeningen of kleurvlakken zijn 

natuurlijk ook goed. 

4) Vraag de deelnemers als het nummer is afgelopen om onderling te overleggen of ze dit 

nummer bij het thema van het weekend vinden passen en waarom. Vraag daarna aan de 

woordvoerders wat het antwoord van hun groep is. 

5) Herhaal 2 t/m 4 een aantal keer en kies steeds een ander soort muziek. 

6) Vraag of er nog groepen zijn met specifieke verzoeken. 

Stap 3 – naar de dienst 

1) Overleg ten slotte samen welk nummer de deelnemers graag in de dienst willen laten horen 

en waarom. 

2) Het is aardig om in de dienst niet alleen het nummer te laten horen, maar ook het palet aan 

tekeningen erbij te laten zien. Het leukst is dan natuurlijk om een nummer te gebruiken dat 

zoveel mogelijk verschillende kleuren oproept. 

 

Opmerking: Bij de dansworkshop vind je nog wat suggesties voor nummers die goed bij het thema 

passen en die speciaal zijn toegesneden op kinderen en jongeren. 

De dienst 

Tijd: 14.00-15.00 uur 

Opzet: 

De dienst is opgebouwd met behulp van de verschillende workshops. Uiteraard kan hier naar hartelust 

in gevarieerd worden, zó dat de opbouw goed bij de gemeente past.  

Let wel: het programma voorziet niet in een kindernevendienst. In principe is de dienst zo opgebouwd 

dat ook kinderen zich betrokken voelen bij en herkennen in de verschillende onderdelen. 

 

13.45 uur Iedereen komt binnen 

14.00 uur Welkom en gebed 

14.05 uur Creatieve verbeelding: het verhaal over Noach 

14.20 uur Dans: samen leven = samen bewegen 

14.25 uur Foto’s: de kleuren van God 

14.30 uur Theater: Alle kleuren van onze gemeente 

14.40 uur Muziek: over klank en kleur 

14.45 uur Mini-preek: onze gemeente als ark? 

14.50 uur Dankgebed & voorbeden 

14.55 uur Slotlied: themalied 

 

Opmerking: Zorg dat de deelnemers aan de dienst allemaal weten wat de volgorde is en wanneer hun 

groep aan de beurt is. Het is erg belangrijk dat hun groep klaar staat op het moment dat ze ‘op’ 

moeten. 

 

 


