Wat heb je nodig?
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Spel: eilandjes in de zee
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Leg de matten in het verlengde. De afstand van de ene mat naar de
andere is te groot om door springen te overbruggen.
Vertel een verhaaltje: De matten zijn eilandjes. Tussen die eilandjes
(matten) ligt een diepe zee. Pas op, het is gevaarlijk om in de zee terecht
te komen, want er zwemmen gevaarlijke haaien. Hoe kom je nu van het
ene eiland (mat) op het andere? Springen lukt niet. ( Laat enkele kinderen
het uitproberen) Gelukkig is er één oplossing: een houten plank.
Speel de wedstrijd in 2 groepen. De helft van de kinderen staat bij de
start, de ander helft staat op een eiland aan de overkant. 2 kinderen
starten tegelijk.
2 spelmogelijkheden:
De plank is iets korter dan de afstand tussen 2 matten:
Laat de kinderen zelf bedenken hoe ze de plank kunnen gebruiken; Je
legt de plank als een verbinding – loopplank - tussen de ene mat en de
andere. Leg de plank voor je neer, loop erover naar de volgende mat,
pak de plank vanaf de mat en leg hem weer voor je neer. Ga zo door tot
je bij de laatste mat bent. Geef een tik aan de volgende speler, hij staat
klaar aan de overkant. Hij gaat nu op de zelfde wijze terug. Ga zo door
tot alle spelers het parcours overbrugd hebben.
Gebruik 2 planken: Je draagt 1 plank en loopt over de plank die voor je
ligt. Als je aan het eind van deze plank bent, leg je de plank voor je neer
en stap je over op de volgende plank. Pak de plank die achter je ligt, ga
zo verder tot je bij het eiland aan de overkant bent.
Als je met je voet ‘in het water’ komt, krijg je een strafpunt.

Jezus is als een brug over de kloof
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God houdt ontzettend veel van jou. Toch is er tussen jou en God een
kloof. De fouten die je doet staan in de weg om bij God te komen. Het lijkt
op die eilandjes: jij staat aan de ene kant en God is aan de andere kant.
God wil niets liever dat je dicht bij Hem bent.
Gelukkig heeft Jezus voor een oplossing gezorgd om die afstand te
overbruggen. Weet je hoe?
Jezus stierf aan een hout, het kruis. zo droeg Hij de straf die jij eigenlijk hebt
verdiend. Zoveel houdt Hij van ons!
Als je Hem daarvoor bedankt vergeeft Hij jou. God ziet jouw fouten niet
meer, Jezus heeft de straf al gekregen, en jij mag nu bij Hem komen. Het
kruis lijkt op een brug van jou naar God.
Gods vijand is niet meer de baas in je leven. Je kunt het beeld van het
spel gebruiken bij de uitleg: De haaien proberen je te bijten als je in de
zee terecht komt. Zo wil Gods vijand jou ook altijd te pakken nemen en
jou dingen laten doen die je pijn doen en verdrietig maken. Als je gelooft
wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan is het kruis als een brug, waardoor
je veilig kunt oversteken. Zo kom je dichtbij God en daar is het fijn. God wil
als de liefste Vader voor je zorgen. Je mag nu voor altijd (dat is voor
eeuwig) met Hem leven.
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