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Groepsdruk 

Objectles over de vriendengroep (8-14 jaar) 

 
Echte vrienden helpen elkaar. 

Niet om verkeerde dingen te doen, maar wel om het goede te doen. 
Je ziet het bij Daniël en zijn vrienden. 

 
 

Nodig: 
Het spel Domino Express (gewone dominosteentjes kan ook of gewone houten blokjes. Het 

gaat erom dat ze omvallen als ze in een rij staan terwijl je de voorste een zetje geeft).  
 

Binnenkomer 
- Zet een aantal blokjes in een rij op een tafel/je bureau. Vraag de kinderen goed te kijken 
wat er gebeurt. Geef de voorste een zetje en laat zien hoe ze allemaal omvallen.  
- Vraag de kinderen wat je moet doen zodat een blokje uit de rij niet omvalt. Probeer de 
antwoorden uit. 

- Benadruk de beste oplossingen en kom daar aan het einde op terug:  
1) jezelf blijven (niet in de rij gaan staan – blokje er iets uit zetten, d.w.z. niet opgaan in de 
groep maar zelfstandig blijven denken)  
2) afstand houden (genoeg ruimte tussen de blokjes, d.w.z. afstand houden van verkeerde 
dingen) 
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Bijbel erbij 
Lees Daniël 3:3-6 en 12-14 en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 
1. Hoe komt het dat de drie vrienden blijven staan en niet neervallen voor het beeld van 
koning Nebukadnezar? (Ze zijn God meer gehoorzaam dan de mensen (Hand.5:29b). Uit 
liefde tot de Heere willen ze doen wat Hij zegt en doen ze niet wat de koning zegt omdat dit 
tegen Gods wet is) 
2. In welk gebod verbiedt de Heere dit? 
3. Welke druk zet koning Nebukadnezar op deze drie vrienden (vers 15)? 
4. Deze vrienden helpen elkaar om meer naar de Heere te luisteren dan naar koning 
Nebukadnezar – wat kun je daarvan leren over vriendschap? (Elkaar helpen om dingen te 
doen die de Heere wil en om geen verkeerde dingen te doen) 
5. Voel jij ook weleens groepsdruk als je met vrienden omgaat? 
6. Hoe ga je daarmee om/Hoe kun je weerstand bieden tegen groepsdruk? (Kom terug op 
het voorbeeld uit de Binnenkomer: afstand houden van de zonde en jezelf blijven – zie Daniël 
1 vers 8 (Daniël nam voor in zijn hart … om niet te zondigen) of Jozef in Genesis 39:9 (Hoe zou 
ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God?). Dat betekent soms inderdaad: 
alleen staan (vergelijk de blokjes). Maar let op: De Heere wil de houding van de vrienden 
zegenen en staat hen bij in de vurige oven.) 
 
 

Bezig 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 
- Je kunt de leerlingen in groepjes nog even laten spelen met Domino Express (of de andere 
steentjes die je gebruikt hebt). Er zijn echt ontzettend leuke vormen mee te maken waarna 
je kunt kijken of alles omvalt. 
- Je kunt een werkblad maken over groepsdruk en de Bijbel en de kinderen dat individueel of 
in een groepje of gezamenlijk met heel de klas in laten vullen. Een aanzet voor zo’n werkblad 
vind je hieronder. 

 
 

Besluiten 
Kom terug op de groepsdruk en benadruk wat dit betekent voor het omgaan met vrienden. 
Geef deze objectles een plek in je gebed en vraag de Heere of alle leerlingen mogen zijn als 
de drie vrienden van Daniël. 

 
 

-x-x-x-x-x- 
 

 

  Aanzet Werkblad Groepsdruk hieronder V 
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Je vrienden maken een plan om iets te doen wat tegen de geboden 

van de Heere ingaat. Wat doe jij? 

 

1. Stop – let op! 

Lees Exodus 23 vers 2a.  

Wat leert deze tekst je? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2. Denk! 

Lees Spreuken 1 vers 10, 15 en 16 

Wat leren deze teksten je? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Waarover denk je dus als vrienden je vragen om iets te doen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Zeg: Nee – ik doe niet mee! 

Lees Spreuken 24 vers 5 

Waarom ben je sterk als je ‘nee’ durft te zeggen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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