Wees niet bang, want Ik ben bij je
Teksten:
Jesaja 41 : 10
Wees niet bang, want Ik ben bij je.
Vrees niet, want ik ben jouw God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn
onoverwinnelijke rechterhand.
Hebr. 13 : 5,6
Ik zal je nooit verlaten.
De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen.

Wie en wat heb je nodig?

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

3 spelers, 1 verteller
de 3 spelers dragen zwarte T-shirts, evt. met de tekst: ik ben bang
3 witte T-shirts( liggen klaar bij het kruis)
een houten kruis, of plek die refereert aan de aanwezigheid van Jezus.
1 doos met een bang gezicht erop. In de doos:
een boek met een spooketiket
een briefje met scheldwoorden
een beeldje of foto van een bruidspaar
een fop spin en /of een bakje gel
1 doos met een blij gezicht erop. In de doos:
een knuffelbeer
een Bijbel verpakt in een geadresseerde envelop
werkje: biddende handen

Spel
Korte inhoud:
 In de zwarte angstdoos zitten drie voorwerpen die gerelateerd zijn aan een
angstige situatie. De voorwerpen worden één voor één uit de doos gehaald.
Afhankelijk van het voorwerp volgt er een sketch.
♦ Voorwerp één: een briefje met daarop een vervelende boodschap, een
pestbriefje. > Situatie; een kind wordt gepest op school en hij voelt zich alleen en
afgewezen.
♦ Voorwerp twee: een boek dat over enge dingen gaat. >Situatie; kind ligt in bed
te slapen en wordt wakker door een nachtmerrie.
♦ Voorwerp drie: een bruidspaar. > Situatie; kind is bang dat de ouders uit elkaar
gaan omdat ze een erge ruzie hebben gehad.
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 In de witte blijde doos zitten drie voorwerpen die gerelateerd zijn aan de
hierboven beschreven situaties;
♦ Voorwerp één: de Bijbel, verpakt in een envelop met de naam van het kind;
De Bijbel is één grote liefdesbrief van God aan ons... het kind van situatie één
wordt geroepen en de positieve woorden van God worden voorgelezen. Het kind
trekt zijn zwarte T-shirt uit en legt het bij het kruis van de Here Jezus, en in plaats
daarvan trekt hij een wit shirt aan.
♦ Voorwerp twee: een knuffelbeer;
Het kind van de nachtmerrie wordt erbij
gehaald en krijgt de beer. De beer is een
symbool voor veiligheid. Ook dit kind ruilt
zijn zwarte shirt voor een wit shirt.
♦ Voorwerp drie: biddende handen van
papier; aan het kind dat bang is dat zijn
ouders gaan scheiden, wordt als troost de
biddende handen gegeven, als symbool
dat wij alles aan Jezus mogen vertellen en
dat Jezus voor ons bidt, en ons leven
draagt in Zijn handen. (Het zwarte shirt
wordt omgeruild voor een wit shirt)

Spel
Uitwerking:
De verteller komt op met de zwarte doos, en doet of hij de doos niet kan tillen.”Pf,
wat is die doos zwaar… Wat zou er toch in zitten? (Trek een vies gezicht:) Een
zwarte kleur. En kijk eens naar het gezicht dat erop staat. Daar word je niet vrolijk
van! Zit er misschien iets griezeligs in? Uh… dan durf ik hem echt niet open te
maken. Wel…?” Doe voorzichtig je hand in de doos (zonder het deksel er
helemaal af te halen) en trek hem meteen geschrokken terug. “Br… ik voelde iets
engs met zachte poten… Hé, jij daar, jij lijkt me stoer. Durf jij te voelen in de doos?”
Maak er een spektakel van als je de nepspin uit de doos pakt en laat de spin
kriebelen in de nek van enkele kinderen. “Misschien zitten er nog meer
griezeldingen in die doos. In de doos zit een bakje met gel, laat een kind, onder
het deksel door, voelen in de doos, in de kleverige substantie van de gel “Zal ik de
doos maar aan de kant zetten? Nee? Oké, tellen jullie tot drie, dan haal ik
razendsnel iets uit de doos” Haal het opgevouwen briefje uit de doos. Wie durft te
kijken wat erop staat?” Lees enkele scheldwoorden voor die op het briefje staan.
“Wat onaardig! Wat naar als je zo’n gemeen briefje krijgt. Kijk, daar heb je Miek,
wat kijkt ze verdrietig. Eens vragen of zij er meer vanaf weet.”
Miek: “Ik baal als een stekker. Ik mag weer niet mee doen. Alle kinderen van mijn
klas zijn met elkaar aan het spelen. Maar ze trekken me aan de haren en
schreeuwen tegen me: “Joh, ga eens even ergens anders spelen.” Als ik op
school ben, zien me nooit staan. Alleen als de juf of meester het niet ziet, ja, dan
zien ze me wel en sissen ze nare woorden in mijn oor. Soms vind ik briefjes in mijn
schooletui. Verteller: “Zo’n briefje?” Laat het briefje zien. Miek knikt en begint te
huilen. Miek: “Ik word altijd gepest. Als ze mij zo treiteren kan ik niet meer goed
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nadenken als ik mijn werk moet doen in de klas. En dan maak ik allemaal fouten…
Ik heb elke dag buikpijn als ik naar school moet. Ik ben bang voor die grote
jongens die aan me duwen en trekken. Ik wou dat ze ermee stopten! Wat kan ik
er aan doen? Wat mankeert er aan mij? Het liefste kruip ik de hele dag in bed en
ga ik nooit meer naar school.” Verteller: “Ik wil je graag helpen. We vinden het fijn
als je met ons mee doet. Blijf je kijken wat er nog meer uit de doos komt?” Miek
gaat zitten.
De verteller pakt een boek uit de doos. “Wat denken jullie, is dit een leuk boek? Er
staat een spooketiket op.” (fluisterend:)”Misschien dat hij er meer vanaf weet?
De verteller wijst naar Co die ondertussen in een slaapzak ligt te ‘slapen’ en rolt
van de ene zij op de andere. Hij maakt rare geluiden en opeens komt hij gillend
overeind, en roept: “Waar ben ik? O... help! Ik zag nare monsters die me achterna
zitten. En ze fluisteren met een enge stem allemaal nare dingen in mijn oor. Co
kijkt angstig om zich heen en trekt de slaapzak tot aan zijn kin. Zijn ze weg? Echt?
O… het was weer zo’n nare droom! Pf…ik durf niet weer in slaap te vallen. Jullie
lachen me niet uit he? Als mijn vriendje het hoort, dan vindt hij me een angsthaas.
Hij gaf me een boek, je weet wel met zo’n spooketiket er op. Hij zei: “Spannend
joh, moet je lezen.” Van mijn moeder mag ik die boeken niet lezen, want ze zegt
dat je er nachtmerries van kan krijgen. Ik durf niet tegen haar te zeggen dat ik het
boek toch stiekem heb gelezen. Wat moet ik nu doen? Ik ben zo bang in het
donker. Misschien zitten die engerds wel onder mijn bed. Co begint te huilen.
Verteller: “Wij blijven nu bij je. Kom maar.” Co gaat naast
Miek zitten. Zal ik die nare zwarte doos maar aan de kant
zetten. Ik word niet vrolijk van alles wat er uit tevoorschijn
komt. Nee? Oké, dan pak ik nog één keer iets uit die doos
vandaan.” De verteller pakt een beeldje of een
(doormidden gescheurde) foto van een bruidspaar Kim
komt dichterbij. Verteller: “Heb jij een idee wat dit
betekent?” Kim: “Bij ons thuis hangt een trouwfoto, en op
die foto kun je wel zien dat papa en mama stapelverliefd
op elkaar waren. Maar nu maken ze heel vaak ruzie. Als ik
in mijn bed lig, word ik wakker en dan hoor ik dat mijn
papa heel hard schreeuwt tegen mijn mama. Mijn mama
huilt, en ik vind dat zo naar. Soms ga ik mijn bed uit en
dan zit ik bovenaan de trap om te luisteren waarom ze
ruzie hebben. Misschien is het wel mijn schuld dat ze
steeds ruzie hebben. De vader en moeder van mijn
vriendinnetje wonen niet meer bij elkaar. Ik ben zo bang
dat mijn papa ook weg gaat. Kim begint te huilen. Ik doe
extra goed mijn best om heel lief te zijn en goed te
helpen, maar toch maken ze steeds weer ruzie. Wat moet

ik doen om die ruzies te stoppen? Verteller
vraagt:”Kim zou je mij willen helpen? Zie je daar die
doos? Zie jij wat erop staat? Een blij gezicht.
Misschien zit er wel iets in die doos waar je blij van
wordt. Zal ik het er voor je uit halen?” Haal het werkje
met de biddende handen eruit.
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“Wil jij vertellen wat je ziet op deze handen?” Kim: “Een kind dat bang is, en een
jongen die pijn heeft, een meisje wat moet huilen….” Verteller: “Ik ken iemand
die heel goed begrijpt hoe jij je voelt. Kim: ”Echt? Wie is het dan?” Verteller:“De
Here Jezus. Weet je dat Hij altijd bij je is? Je ziet Hem niet, maar Hij is hier, heel
dicht bij jou. Hij ziet zelfs al je pijn en verdriet binnenin jou. En
n Hij weet precies
waar je bang voor bent. Hij zegt: “Kom maar, vertel alles wat je dwars zit maar
aan mij. Ik ben er voor jou.”
jou. Toon de geopende handen aan de kinderen. Als je
dat doet dan leg je jouw angst,
angst je pijn, je fouten of verdriet, in Zijn
ijn handen.
handen
Doe de handen dicht. Waar zijn nu de plaatjes van die kinderen? Kim: “In die
handen.” “Ja, en zo laat Jezus jou weten: Mijn
ijn handen zijn om jou heen, je bent
veilig in mijn handen. Zou jij met Jezus willen ruilen,
ruilen Kim? Jij vertelt Hem alles waar
jij je zorgen
orgen over maakt, en Hij geeft jou Zijn
ijn troost en bemoediging!”
bemoediging Kim doet
het zwarte shirt uit, legt het bij het kruis neer,, en trekt een wit shirt aan. Hè,
gelukkig, daar wordt je blij van! “Wie
Wie wil er nog iets pakken uit de blijde doos?”
Uit de doos komt een knuffelbeer.
knuffelbeer Verteller: “Als ik ga slapen fluister ik allemaal
verhaaltjes in beer zijn oor en ik houd hem heel dicht tegen mij aan, lekker knus
zo samen! Hé Co, deze beer geef ik aan jou. Weet je waarom? De beer doet me
denken aan Jezus. Jezus is nog dichter bij je dan deze beer. Jezus ziet je in het
donker.” Co: ”Maar ik zie Hem niet” Verteller: “Hij
Hij is er echt! Het is net als met je
angst: die zie je ook niet, maar je voelt de angst wel. Weet
eet je hoe je merkt
merk dat
Jezus bij je is? Noem de naam van Jezus. Zeg maar: in Jezus naam,
naam angst ga
weg! Weet je wat er dan gebeurd? Jezus is sterker dan alles waar jij bang voor
bent! Echt waar! De nare gedachten en enge dromen stuurt Jezus bij je
vandaan, en daarvoor in de plaats maakt Hij het rustig in je hoofd, zodat je
heerlijk kan slapen. Zou je zo willen ruilen Co?” Co gooit zijn zwarte shirt bij het
kruis, en hij trekt een wit shirt aan.
Pak de envelop uit de doos.
doos “Voor wie is die
envelop? Er staat op: voor jou, omdat Ik zoveel
van je hou! Wow! Kom eens Miek, deze envelop
is voor jou. Kijk eens gauw wie er heel veel van je
houdt.” Miek haalt de Bijbel tevoorschijn. Miek:
“Ik dacht dat er een brief in de envelop zou
zitten.” Verteller: ”Maar de Bijbel is ook een brief,
de dikste brief met allemaal lieve woorden van
God, speciaal voor jou. Zal ik eens iets voorlezen,
wat God tegen jou wil zeggen? Ik heb jou
gemaakt
kt en Ik ben zo blij met je. Ik hou zo
ontzettend veel van jou. Ik wil er voor jou zijn als
de liefste Vader. En Ik geef jou het allermooiste
wat Ik heb, mijn zoon de Here Jezus. Noem zijn
naam maar, elke dag, en dan merk je dat Hij
heel dicht bij je is en je helpt!” Miek: “Die
woorden maken me blij!”
blij! Miek ruilt haar zwarte
shirt voor een wit shirt.
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o Doos met een bang en vrolijk gezicht
o Naamkaartjes met een hand:
hand
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Kijk eens naar de plaatjes op hand A.
A Wat denk je… hoe voelen deze kinderen zich?
o Ben jij ook ergens bang voor? Waarvoor?
o Heb jij pijn? Of heb je wel eens pijn gehad?
o Ben je blij en tevreden?

o Voel jij je soms alleen?
o Wanneer ben jij verdrietig?

Schrijf op hand B hoe jij je voelt, wat jij moeilijk vindt en waarom.
Als je dat aan de Here Jezus vertelt,
vertel leg je het in Zijn
ijn handen. En weet je wat Hij dan
voor jou doet?
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o

Knip de beide handen uit.
Doe lijm op de plakstrook en plak de 2 handen aan elkaar.
elkaar. De handen met de
plaatjes en de lijntjes komen aan de binnenkant, tegenover elkaar.

Waar zijn de plaatjes nu? Ja, in de handen van de Here Jezus is jouw leven veilig! Hij
draagt jou in alles wat jij moeilijk vindt. En Jezus belooft jou dat Hij jou zegent,
zeg
Hij bidt
voor jou en Hij geeft jou wat je nodig hebt. Is dat niet fijn?

NB. Let op: Knip de beide bladen uit op de blauwe kaderlijnen.. Leg de beide bladen
neer op dezelfde plek op het kopieerapparaat. Als je daarna
daarna de handen uitknipt,
past de voorkant van de handen precies op de achterkant.
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Lied: Waar je ook mee zit
Waar je ook mee zit, pfff.. o wat is dat zwaar.
Vertel het aan Jezus, vertel het Hem maar.
Hij wil je helpen Hij staat voor je klaar.
Echt? Yes! Weg met je zorgen, Hij maakt het voor elkaar.
elk
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