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KORTE BESCHRIJVING
Dit item gaat over helden. Maar wie of wat is nu eigenlijk een 
held? In de eerste bijeenkomst onderzoeken de deelnemers dit 
onder meer naar aanleiding van een estafettespel met (super)-
helden en Bijbelteksten over Daniël en Jezus. Hun bevindin-
gen verwerken ze in een gezamenlijk schilderij. In de tweede 
bijeenkomst staan de jongeren stil bij eigenschappen van 
'helden' in het leven van alledag, aan de hand van nieuws-
berichten en voorwerpen die te maken hebben met hun eigen 
helden. Verder bespreken ze Bijbelteksten over David. Daarna 
gaan ze aan de slag voor de gemeente, door hun eigen tips 
voor heldhaftigheid te verwerken in een sketch (of een andere 
creatieve vorm). Het item eindigt met een ontroerend filmpje.

DOEL
• De deelnemers kunnen aangeven wat zij verstaan onder 

een held. 
• De deelnemers ontdekken dat er verschillende soorten 

helden zijn. 
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• De deelnemers leren wat Bijbelse helden kenmerkt.
• De deelnemers kunnen aangeven wat de verschillen en 

overeenkomsten zijn tussen Bijbelse helden en andere 
helden. 

• De deelnemers denken na over wanneer zij zelf heldhaftig 
zouden kunnen zijn.

• De deelnemers formuleren handvatten om heldhaftigheid 
te stimuleren.

VERANTWOORDING
Wat verstaan we onder een held? Misschien denken we 
daarbij aan een superheld, met krachten die ver uitstijgen 
boven die van een gewoon mens. Ook in het nieuws zien we 
soms helden, bijvoorbeeld mensen die een ander van de 
dood hebben gered. Helden lijken uitzonderlijk; in het echt 
komen we ze zelden tegen. Daardoor kunnen we soms tegen 
helden opkijken, misschien zelfs fantaseren dat we zijn zoals 
zij. Maar is dat slechts iets waarvan we kunnen dromen?  
Of zijn er ook heldhaftige dingen te ontdekken in onszelf? 

In de Bijbel vinden we veel verhalen over helden, die nog 
steeds inspirerende voorbeelden kunnen zijn, al staan 
sommige van die helden misschien dichter bij ons dan 
andere. Zulke verhalen kunnen ons leren hoe wij zelf helden 
kunnen zijn. 

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen. 
• Bekijk ook het filmpje.
• Is er geen internetverbinding beschikbaar tijdens de 

bijeenkomst? Download dan het filmpje voor later  
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gebruik.
• Bedenk of een sketch (zie Verwerking tweede bijeenkomst) 

past bij jouw jongeren. Niet elke groep wil een sketch 
uitvoeren in de kerk. Vind je deze vorm niet geschikt, dan 
kun je ook een andere creatieve verwerking voorstellen, 
bijvoorbeeld: een filmpje maken om te laten zien in de kerk; 
een krant of tijdschrift maken om uit te delen in de kerk; 
een poster maken om op te hangen in de kerk. Bespreek 
ook met de predikant wat de mogelijkheden zijn. 

• Vlak voor de eerste bijeenkomst: Maak twee kopieën van 
bijlage 1 en knip de briefjes uit. Vouw elk briefje dubbel en 
schrijf het betreffende nummer op de achterkant. Verstop 
de briefjes met nummer 6 onder twee zware objecten in 
de ruimte (zodat er spierkracht voor nodig is). Noteer op 
elk van de briefjes met nummer 5 een cryptische aanwij-
zing waar één van beide briefjes 6 te vinden is. Plak alle 
resterende briefjes ergens op in de ruimte (zo dat de num-
mers zichtbaar zijn). 

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar. Test 
alle apparatuur.

Persoonlijke voorbereiding
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Waar denk je aan bij het woord 'held'? Welke gevoelens 

of gedachten roept dit bij je op? 
• Zijn er momenten waarop je jezelf als held beschouwde? 

Zo ja, wat gebeurde er en wat deed jij toen? Zo nee, 
probeer dan te bedenken hoe dat komt. 

• Welke Bijbelse helden ken je? Welke daarvan spreken je 
aan en welke niet? Waarom? 

• Wie is jouw held? Waarom?

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Twee kopieën van bijlage 1 (in briefjes geknipt);
• Plakband;
• Twee bakken (bijvoorbeeld afwasteilen);
• Twee briefjes met de tekst "helden";
• Een flap-over met stiften;
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Kopieën van bijlage 2 voor alle deelnemers;
• Een rol wit behang;
• Vuilniszakken;
• Tape;
• Verf en kwasten;

• Schorten of oude overhemden met lange mouwen;
• Handdoeken die goed vuil mogen worden;
• Potjes met water of terpentine (om de verf in op te lossen 

als je klaar bent). 

Tweede bijeenkomst
• Eventueel een voorwerp dat te maken heeft met jouw 

eigen 'held' (zie Afsluiting eerste bijeenkomst);
• Een grote bak (om de voorwerpen van de deelnemers in 

te verzamelen); 
• Kopieën van bijlage 3 en 4 voor alle deelnemers;
• Een flap-over met stiften;
• Het flap-overvel met notities van de vorige bijeenkomst;
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Eventueel benodigdheden voor de creatieve verwerking 

die je hebt gekozen (zie Praktische voorbereiding);
• Eventueel het schilderij van de vorige bijeenkomst;
• Apparatuur om het filmfragment te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes).

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort 
iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving).

20 minuten
Verkenning 
Vertel dat helden in films vaak over superkrachten lijken te 
beschikken. Ze zijn bijvoorbeeld heel sterk, slim of snel. 
Geef aan dat de deelnemers nu een spel gaan doen dat te 
maken heeft met 'heldeneigenschappen'. 

Vorm twee teams. Zet bij elk team een bak neer en plak daar 
een briefje op met het woord "helden". Laat de teamleden op 
een rij gaan staan bij hun eigen bak. Leg uit wat de bedoeling is:  
Het wordt een soort estafette. In de ruimte bevinden zich 
voor elk team zeven genummerde briefjes. De teamleden 
moeten om beurten die briefjes zoeken, in de juiste volgorde. 
Wanneer iemand een briefje heeft gevonden, moet hij 
snel teruglopen naar de bak en kijken 
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wat er op het briefje staat. Als hij vindt dat er een 'held' op 
staat, moet hij het briefje in de bak werpen, anders niet. 
Daarna mag de volgende van het team op zoek. Soms is er iets 
extra's nodig: wat meer denkwerk of wat meer spierkracht. 

Vraag de deelnemers na afloop welke briefjes ze in de bak 
hebben gegooid en welke niet. Het antwoord van de rebus op 
briefje 4 is overigens 'David'. Laat de jongeren hun keuzes 
toelichten. Vraag één van de jongeren om tijdens dit gesprek 
op de flap-over te noteren welke eigenschappen van een held 
er worden genoemd. Bespreek tot slot de genoteerde eigen-
schappen: wat verstaan de deelnemers onder een held? 
Bewaar het flap-overvel voor de volgende bijeenkomst.

30 minuten
Verdieping 
Vraag de deelnemers welke Bijbelse helden zij kennen. Laat 
hen ook uitleggen waarom zij die Bijbelse personen helden 
vinden. 

Vertel de jongeren dat meerdere personen in de Bijbel als 
held te beschouwen zijn, maar dat je nu wilt stilstaan bij twee 
Bijbelse helden in het bijzonder: Jezus en Daniël. Vorm 
tweetallen. Deel bijbels uit en kopieën van bijlage 2. Laat elk 
tweetal kiezen wie ze aan de hand van bijlage 2 willen bespre-
ken: Jezus of Daniël. Geef hiervoor vijftien minuten de tijd. 

Laat de jongeren daarna plenair uitwisselen wat er in de 
tweetallen is besproken. Vraag de deelnemers wat deze 
Bijbelse helden typeert. Zien ze verschillen met superhel-
den? Waarom wel of niet?

Maak duidelijk dat deze twee Bijbelse personen om meerdere 
redenen helden zijn. Om te beginnen vertrouwen zij op God 
wanneer ze er alleen voor lijken te staan; ze blijven standvastig; 
ze denken niet aan zichzelf, maar aan God of aan anderen;  
ze laten zich niet leiden door angst (ook niet wanneer de 
situatie erg beangstigend is). In deze verhalen gaat het niet 
om fysieke kracht, maar wordt er op een andere manier moed 
getoond. Deze personen vertrouwen op Gods liefde, op Zijn 
nabijheid en op Zijn bescherming. Dát maakt hen helden.

30 minuten
Verwerking 
Vertel de deelnemers dat ze nu een creatieve verwerking 
gaan maken van wat ze in deze bijeenkomst hebben 
geleerd. Ze gaan dat doen via een gezamenlijk schilderij:  

alle jongeren gaan samen schilderen op één rol behang. 
Geef aan dat hun schilderij later in de kerk of in de jeugd-
ruimte kan worden gehangen. 

Rol het behang uit op de vloer, leg er vuilniszakken onder en 
plak het behang vast met tape. Zet de schilderbenodigd-
heden erbij. 

Laat de jongeren zelf kiezen welke boodschap of les ze 
willen schilderen. Geef zo nodig suggesties: hebben ze 
misschien een ander begrip gekregen van het woord 'held', 
of hebben ze misschien geleerd waarom Daniël een held is? 

Vraag tijdens het werk af en toe aan de jongeren wat ze aan 
het schilderen zijn en waarom. Bewaar het schilderij voor de 
volgende bijeenkomst.

5 minuten
Afsluiting 
Sluit af met gebed. 

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst. Vertel dat het dan 
zal gaan over helden in deze tijd. Vraag de jongeren om de 
komende tijd na te denken over wie hun held is (dat hoeft geen 
superheld te zijn) en de volgende keer iets mee te nemen wat 
te maken heeft met die held. Dat kan bijvoorbeeld een voor-
werp zijn of een foto die verwijst naar de organisatie of club 
waar de held bij hoort. Eventueel kunnen ze ook een lijstje 
maken met kenmerken die bij deze held horen. Als er deel-
nemers zijn die aangeven dat ze geen held hebben of kunnen 
bedenken, geef dan aan dat dat niet erg is - maar stimuleer 
hen wel om er in de tussentijd toch over na te denken. 

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening 
Vraag iedere deelnemer bij binnenkomst om datgene wat hij 
of zij heeft meegebracht met betrekking tot zijn of haar held 
in de bak te leggen. 

Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te drinken 
aan. Kom nog even terug op de eerste bijeenkomst. Toen ging 
het over superhelden en Bijbelse helden. Deze keer 
gaat het over helden in deze tijd.  
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25 minuten
Verkenning 
Deel kopieën van bijlage 3 uit. Geef aan dat hierop twee 
verhalen van helden staan. Laat de ene helft van de groep 
het eerste verhaal lezen en de andere helft van de groep 
het tweede verhaal. 

Vraag de eerste groep om kort uit te leggen aan de andere 
deelnemers wat de situatie in het eerste verhaal was en 
wat de hoofdpersoon tot een held maakt. Vraag daarna 
aan de tweede groep om hetzelfde te doen met het 
tweede verhaal. 

Neem het flap-overvel van de vorige bijeenkomst erbij, met 
eigenschappen van een held. Loop deze eigenschappen nog 
eens langs. Vraag de deelnemers of ze nu nog eigenschap-
pen willen toevoegen. Zo ja, schrijf die er dan bij. 

Neem de bak waar de jongeren bij binnenkomst iets in 
hadden gedaan. Laat de deelnemers nu om beurten iets uit 
deze bak nemen en vraag hun om dat te laten zien aan de 
rest van de groep. Als het een lijstje met kenmerken is, 
laat dat dan voorlezen. Vervolgens mogen de deelnemers 
raden om welke held het gaat. Vraag na elk voorwerp wie 
het had meegenomen en waarom. Wat maakt die persoon 
tot zijn of haar held? 

Vraag de jongeren of er weleens een situatie is geweest 
waarin zij zelf de held waren (of iemand in hun naaste 
omgeving). Zo ja, wat gebeurde er? Zo nee, is er iets wat 
hen ervan weerhouden heeft om een held te zijn? Wat 
maakt het moeilijk of lastig? 

Vraag de deelnemers opnieuw of ze nog eigenschappen 
willen toevoegen aan het overzicht op het flap-overvel. Zo 
ja, schrijf die er dan bij. 

30 minuten
Verdieping 
Geef aan dat je nu wilt stilstaan bij het verhaal van David. 
Deel bijbels uit en kopieën van bijlage 4. Vorm twee 
groepen. Laat de ene groep het eerste fragment lezen en 
bespreken aan de hand van de vragen in de bijlage. Laat 
de andere groep het tweede fragment lezen en bespreken. 
Geef hiervoor vijftien minuten de tijd.

Bespreek beide fragmenten daarna plenair, aan de hand van 
de gespreksvragen. Vraag tot slot aan de deelnemers of zij 
David nog een tweede kans zouden hebben gegeven, na wat 
hij had gedaan met betrekking tot Batseba. 

Vertel dat God mensen in de Bijbel altijd een tweede kans 
geeft, ook al maken ze een zooitje van hun leven. In dit geval 
gaat het geslacht van David toch verder: hij krijgt een zoon 
die Salomo heet. Salomo zal een koning worden die bekend 
staat om zijn wijsheid. En eeuwen later zal zelfs blijken dat 
de Zoon van God, Jezus, de Redder, voortkomt uit het 
geslacht van David. Helden kunnen fouten maken, ze zijn 
niet perfect. Het is fijn om te weten dat ook wij steeds 
opnieuw mogen proberen om helden te zijn!

Neem het flap-overvel er weer bij en vraag de deelnemers nog 
een laatste keer of ze nog eigenschappen willen toevoegen aan 
het overzicht op het flap-overvel. Zo ja, schrijf die er dan bij. 

Vraag de jongeren tot slot om met elkaar te bedenken op 
welke momenten ze zelf een held zouden kunnen zijn. 
Wanneer zou je heldhaftig kunnen zijn op school, thuis of 
met vrienden? Hoe kun je ervoor zorgen dat het misschien 
minder moeilijk of lastig is? 

25 minuten
Verwerking 
Vertel de deelnemers dat ze nu tips mogen gaan bedenken 
voor hun gemeente. Hoe zouden de jongeren andere men-
sen in de kerk kunnen helpen om helden te worden, voor 
elkaar en voor hun omgeving? Laat hen hiervoor eerst een 
brainstormsessie houden op de flap-over. Begeleid deze 
wel, zodat de deelnemers hun focus houden. 

Vertel de jongeren dat ze hun tips creatief mogen verwerken 
in een sketch. Als je een sketch niet geschikt vindt voor 
jouw groep, bespreek dan alternatieven (zie Praktische 
voorbereiding). Wijs de jongeren eventueel ook op het 
schilderij dat ze de vorige keer hebben gemaakt: kunnen ze 
dat misschien nog gebruiken?

Bespreek tot slot wat ervoor nodig is om de gekozen crea-
tieve verwerking naar voren te brengen in de gemeente. 
Maak de nodige afspraken.
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5 minuten
Afsluiting 
Vertel de deelnemers dat ze gaan kijken naar een kort 
filmpje over een oorlogsheld, Sir Nicholas Winton. In de 
Tweede Wereldoorlog wist hij 669 Joodse kinderen te 
redden van de concentratiekampen door ze naar Groot-
Brittannië te brengen. Na de oorlog vertelde hij niemand van 
zijn heldendaad, ook zijn vrouw niet. Maar zij kwam er later 
achter, toen ze in de kelder een notitieboek vond met alle 
gegevens van de kinderen die Sir Nicholas had gered. In dit 
filmpje zie je hoe Sir Nicholas wordt verrast door een aantal 
mensen die hun leven te danken hebben aan zijn reddings-
acties. 

Bekijk samen het filmpje op youtu.be/6_nFuJAF5F0. 

Merk op dat situaties in ons eigen leven zo spannend en 
beangstigend kunnen zijn, dat we misschien niet durven in 
te grijpen. Maar we kunnen niet altijd overzien wat een 
'heldenactie' allemaal teweeg kan brengen, wat voor goeds 
het kan opleveren - zoals bij Sir Nicholas.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.  

BIJLAGEN
1.  Briefjes spel
2.  Gespreksvragen 1
3.  Nieuwsberichten
4.  Gespreksvragen 2

http://youtu.be/6_nFuJAF5F0


Bijlage 1
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BRIEFJES SPEL 

✃

✃

✃

✃

Zlatan Ibrahimović

Hint: het gaat om een persoon uit de Bijbel

+ +

-k                 -s            -as

❶

❸

❷

❹



Bijlage 1
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✃

✃

✃

Briefje 6 is te vinden op de volgende plaats:

PAPA

❺

❼

❻
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Bijlage 2

GESPREKSVRAGEN 1

●  Tekst als je kiest voor Jezus: Lucas 22:39 - 23:49.
●  Tekst als je kiest voor Daniël: Daniël 3.

1.  Wat is de situatie in dit Bijbelgedeelte?
2.  Wat doet het gekozen personage dat jullie 'heldengedrag' vinden? 
3.  Hoe zouden jullie zelf hebben gereageerd in deze situatie? Waarom? 
4.  Welke eigenschappen van een held vinden jullie terug in deze tekst?
5.  Vinden jullie dat er verschillen zijn tussen superhelden en Bijbelse helden? Zo ja, welke verschillen dan? Zo nee, 

waarom niet?
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Bijlage 3

NIEUWSBERICHTEN

Jonge held vangt kogel op

Een bijzonder en raar verhaal uit de Amerikaanse stad Detroit. Een 11-jarige jongen is aan het herstellen van een kogel-
wond, nadat hij een kogel opving om zo zijn 5-jarige vriendje te redden.

De moedige tiener, Dovonta Andres, was afgelopen dinsdag op de veranda van zijn buren samen met wat andere kinderen 
aan het spelen. In het huis ontstond een ruzie, waarschijnlijk over geld.

Geraakt
De ruzie verplaatste zich naar buiten en één van de ruziezoekers begon te schieten met zijn geweer. Dovonta twijfelde 
geen moment, en duwde zijn jonge vriendje snel aan de kant. ''En toen werd ik geraakt door een kogel", aldus Dovonta.

Kogel
Volgens een lokale krant boorde de kogel zich een weg door zijn hele arm. Hij werd snel naar het ziekenhuis gebracht, 
samen met een 30-jarige man die ook werd geraakt door een kogel. Intussen is Dovonta weer thuis om te herstellen.

Held
De politie is de zaak nog steeds aan het onderzoeken. Er is nog geen dader gepakt. Intussen is Dovonta - geheel  
terecht - de held van de buurt.

Bron: Jonge held vangt kogel op. (2013). Geraadpleegd op https://www.eo.nl/beam/leven/item/jonge-held-vangt-kogel-op. 

Dakloze student haalt diploma

De Amerikaanse student Griffin Furlong vertrok elke ochtend naar school, maar niet vanuit zijn huis. Griffin en zijn vader 
zijn dakloos. Nu de student zijn diploma heeft gehaald, wordt hij als een held ontvangen.

Toen Griffin Furlongs moeder overleed, stonden hij, zijn vader en broer er alleen voor. Na een tijdje raakten ze hun huis 
kwijt en moesten ze elk dubbeltje omdraaien. Griffin is desondanks altijd gemotiveerd geweest om zijn school af te 
maken. Docenten wisten niet dat zijn gezin geen dak boven het hoofd had.

Financiële steun
De familie van zijn vriendin heeft Griffin inmiddels een kamer aangeboden. Nu bekend is dat hij een dakloze student is, 
heeft de universiteit besloten hem financieel te helpen om verder te kunnen studeren. Ook zijn vrienden hebben geld 
ingezameld. In [een] filmpje reageert Griffin: "Ik wil nooit meer zo leven. Ik zal er alles aan doen om nooit meer zo te 
hóeven leven."

Bron: Dakloze student haalt diploma. (2014). Geraadpleegd op http://www.eo.nl/beam/inspiratie/item/dakloze-student-haalt-diploma. 

https://www.eo.nl/beam/leven/item/jonge-held-vangt-kogel-op
http://www.eo.nl/beam/inspiratie/item/dakloze-student-haalt-diploma
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Bijlage 4

GESPREKSVRAGEN 2

1  Samuel 17:12-54
1.  Hoe oud zou David hier zijn? 
2.  Wat vinden de Israëlieten van Goliat? Hoe reageren ze op hem? 
3.  Hoe reageert Davids oudste broer Eliab? Waarom zou hij zo reageren? 
4.  Is David een held? Waarom wel of niet? Wat doet hij? 

2  Samuel 12:1-25 
1.  Waar beschuldigt de profeet Natan David van?
2.  Wat voor straf geeft God aan David?
3.  Wat doet David vervolgens? 
4.  Hoe loopt het uiteindelijk met David af? 
5.  Vóór dit verhaal wordt David een held genoemd, vanwege de daden die hij eerder heeft gedaan. Mag David zich nu 

nog steeds een held noemen? Waarom wel of niet? 


