
 
 

Niet laten vallen, maar vangen 
 
 

 
Het zogenoemde kerkelijke winterseizoen staat voor de deur. De catechisatie 
en jeugdvereniging gaan weer beginnen. Maar kinderen en jongeren kunnen 
ook op een andere manier van hun kerkelijke betrokkenheid blijk geven. Een 

gezinsmoment die niet alleen in het gezin, maar ook op de eerste avond van de 
kinderclub of jeugdvereniging gebruikt kan worden. 

 

Nodig 
Een bol wol en een strandbal 

 

Bezig 
1. Eén ouder of leidinggevend is de spelleider, die zorg draagt voor de bol wol en 

de bal en assisteert waar nodig is. 
2. Laat de overige gezinsleden of clubleden in een kring gaan staan. 
3. De spelleider geeft de bol wol aan een willekeurig iemand in de kring. Deze 

houdt het begin van de draad goed vast en gooit vervolgens de bol naar één 
van de andere kinderen. Deze trekt de draad licht aan, houdt hem goed vast 
en gooit vervolgens de bol naar iemand aan de andere kant van de kring. 

4. Ga zo door tot de gaten van het netwerk kleiner zijn dan de strandbal. Met 
andere woorden: de strandbal moet er op kunnen blijven liggen en er niet 
doorheen gaan. Iemand kan de bol wol ook meerdere keren krijgen. Hij houdt 
dan twee of meer draden tegelijk vast. 

5. Als de gaten van het netwerk klein genoeg zijn, legt de spelleider de strandbal 
erop. De gezinsleden of clubleden proberen nu tegelijk de draden te bewegen 
(wel vasthouden!), zodat de bal omhoog komt, gevangen wordt en weer 
omhoog gaat.  

 

Bespreken 
Ruim het spel op en ga gezellig zitten. Praat over wat er van dit spel geleerd kan 
worden. Het spel bevat lessen voor de omgang met elkaar in de kerkelijke gemeente. 
Aandachtspunten voor het gesprek: 
- De bal werd opgevangen toen hij neerkwam. Er zaten geen gaten in het netwerk. 
Wat betekent dit voor de kerkelijke gemeente? 
- Het was niet zwaar om de bal te vangen omdat hij met elkaar opgevangen werd. 
Wat betekent dit voor de kerkelijke gemeente? 
 
 

Bijbel erbij 
Pak de Bijbels erbij.  
1. Lees met elkaar Galaten 6 vers 1-10. Het gaat hier over ‘elkaars lasten dragen’ en 
‘goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs’. Wat betekent 
dit? (In de kerkelijke gemeente zorg hebben voor elkaar) Verwijs terug naar het spel 
om de betekenis van het ‘Draagt elkanders lasten’ toe te lichten. 



   
2. Kennen de kinderen voorbeelden uit de Bijbel van mensen die de lasten van 
anderen hielpen dragen? (Bijvoorbeeld Dorkas die kleding naaide voor armen, de 
vier vrienden die hun zieke vriend bij de Heere Jezus brachten en dergelijke)  
3. Lees Handelingen 4 vers 32-35. Hoe gingen de eerste christenen in de gemeente 
met elkaar om?  
 

Besluiten 
Praat er met elkaar over hoe kinderen/jongeren de lasten van andere gemeenteleden 
mee kunnen helpen dragen. Wees concreet: wat kunnen ze de komende week voor 
de gemeente doen? (Bijvoorbeeld een kaartje sturen naar iemand in het ziekenhuis, 
zomaar even langsgaan bij een oudere man of vrouw, bidden voor iemand uit de 
gemeente, een eenzame jongere aansporen om mee te gaan naar de 
jeugdvereniging.) 
Ter afsluiting kan Psalm Psalm 133:1 en 3 gezongen worden. 
 
 
 
 


