Verhaal met sketch & objectles, dominospel & werkblad en lied met MP3
Bijbelteksten:
o Niet door kracht of door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer der heerscharen.
Zach.4:6
o Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader
dan door Mij.’ Joh.14:6
o Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik
jullie rust geven. Math.11:28
o Wees niet bang, Ik ben bij je. Kijk niet angstig rond, Ik ben je God. Ik maak je sterk, Ik
help je, Ik ondersteun je, met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jes. 41:10
In het kort
Joep denkt dat hij in z´n uppie wel de hoge berg kan beklimmen. Hij vertrouwt op zijn kracht
en spierballen. Hij stopt zijn rugtas vol met (stenen met) woorden die vertellen hoe sterk en
stoer hij is. Als Joep is uitgeput, en hij niet meer verder kan, ontmoet hij een wandelaar. Hij
maakt zijn rugtas leeg en helpt Joep om de top te bereiken.
Wat heb je nodig?
o
o
o
o

Stenen
Woorden, maak de woorden vast op de stenen.
Rugtas. Stop tijdens het verhaal steeds een steen met een woord in de rugtas.
Bijbel
Je kunt deze les als verhaal vertellen of spelen als sketch:
o Spelers: Joep, 4 vrienden, wandelaar, in wit gekleed.
Joep gaat op reis. Hij gaat een hoge berg beklimmen. Vanaf de bergtop heb je de mooiste
uitzichten. Maar de berghelling is heel steil. Het is nog nooit iemand gelukt om de top te
bereiken. Zijn vrienden raden hem af om de tocht te maken.
o Vriend 1: ‘De berg is veel te hoog, en het pad is steil. Het is haast onmogelijk om langs het
pad omhoog te klimmen. Zou je dat wel doen?’
Joep: ‘Nou en? Ik heb een top conditie. Ik ben sportief en ik heb zoveel kracht en energie.
Wacht maar af, ik bereik die top echt wel!’
Joep toont zijn spierballen en stopt stenen in de rugtas met de woorden:
 Ik ben heel sterk (eigen kracht)
 Ik denk dat ik alles kan

o Vriend 2: ‘Weet je wel zeker dat je de berg kunt beklimmen? Je bent in je uppie, en er zijn
zoveel gevaren; Wat doe je als je valt of uitglijdt? Wie moet je dan helpen en verzorgen?
Pas maar op, er zijn wilde dieren, stel je voor als ze jou aanvallen en pijn doen?’
Joep: ‘So what? Ik ben niet bang. En ik verjaag die wilde dieren!’
Joep doet stenen in de tas met de zinnen:
 Ik ben stoer en flink
 Ik ben nergens bang voor
 Ik heb niemand nodig
o Vriend 3: ‘Neem je wel voldoende eten mee voor onderweg?
Joep: ‘Ja hoor, ik heb astronauten voeding in mijn tas. Als astronauten met dit voedsel in
de ruimte kunnen leven, dan weet ik zeker dat ik daarmee de berg kan beklimmen. Er zit
veel kracht in die voeding en het neemt niet veel plaats in, kijk maar… ik heb overal aan
gedacht.’
Joep doet een broodtrommel in zijn tas met de woorden:
 Mij kan niets gebeuren.
o Vriend 4: ‘ Pff… die hoge berg beklimmen, ik moet er niet aan denken! Ik weet zeker dat
je erge dorst krijgt! En dan? Er is nergens een shop om drinken te kopen.’
Joep: ‘Denk je nu echt dat ik ga sjouwen met flessen water? No way! Ik ben slim!
Onderweg kom ik wel langs beekjes en watervallen. Er is water genoeg om te drinken,
daar maak ik me niet druk om.
Joep doet stenen in de tas met de woorden:
 Ik ben slim
 Mij maak je niets wijs
Joep doet de rugtas op zijn rug, en zwaait naar zijn vrienden.
Hij gaat op weg naar de berg.
Een verteller vertelt wat Joep doet, en Joep beeldt het uit in
pantomime.
o Dag 1: Joep loopt fluitend naar de berg. Op naar de top! Al
snel merkt Joep dat het een zware tocht zal worden. Het pad
is veel steiler dan hij had gedacht. Je kunt bijna nergens
steun vinden voor je handen en voeten. Joep zucht, en hij
veegt het zweet van zijn voorhoofd. Au! Af en toe stoot Joep
zijn voet aan een punt van een rots, en hij struikelt over een
steen. Al snel zitten er een paar lelijke schaafwonden op zijn
benen.
o Joep heeft erge dorst. Waar is water om te drinken? Waar
zijn de watervallen en beekjes? Na een dag van klimmen en
klauteren is hij al zo moe. Het voelt alsof hij de hele berg al
beklommen heeft, terwijl hij nog maar aan het begin is...

o Dag 2: Joep gaat vlug verder met de tocht. Maar na een paar uurtjes is Joep al zo moe! De
vorige dag was ook zo heavy! Hij zucht: ‘Oef… wat is die rugtas toch zwaar!’ De banden
van de tas knellen op zijn schouders.
o De 3e dag gaat nog moeilijker: Joep rust steeds vaker even uit. Zijn benen voelen
loodzwaar! De warme zon brandt op zijn hoofd.
o Dag 4: Joep kreunt: ‘Au, wat doen mijn voeten toch zeer!’ Joep denkt: ‘Ik heb altijd
gezegd: ‘Ik ben zo’n krachtpatser… voor mij is het een fluitje van een cent om de berg te
beklimmen! Ik MOET doorzetten! Wat zullen mijn vrienden wel niet van me zeggen als ik
nu terug ga?’ Maar hoe hij ook zijn best doet, het lijkt wel of hij bijna niet vooruit komt.
o En zo gaat de tocht verder… tot Joep na 7 dagen wanhopig, moe en uitgeput, op een rots
gaat zitten. Joep geeft het op… het lukt echt niet om verder omhoog te klimmen. Als Joep
achterom kijkt, lijkt het of hij nog maar een klein stukje heeft gelopen. De bergtop is zo
hoog en nog zo ver!
o Wat heeft hij nu aan al die mooie woorden die hij meedraagt in zijn rugtas? Bijvoorbeeld:
Ik ben stoer en flink en mij kan niets gebeuren. (Weten jullie nog welke woorden er nog
meer in zijn tas zitten?) Joep weet niet hoe hij verder moet. Er rollen tranen over zijn
wangen. Voor het eerst in zijn leven bidt Joep het meest krachtige gebed, hij roept:
‘HELP!’
Vertel het volgende gedeelte als verhaal of speel het als sketch:
De verteller vertelt wat er gebeurd, en Joep en de wandelaar spreken de dialogen.
De wandelaar haalt de stenen één voor één uit de rugtas, en hij legt de stenen op de
grond. Daarvoor in de plaats geeft hij briefjes. De briefjes met woorden zijn licht, en die
voel je niet in de rugtas. (Mijn juk is zacht en Mijn last is licht – Mat.28:30)
o Op dat moment verschijnt er opeens een wandelaar. Hij vraagt heel vriendelijk: ‘Kan ik je
helpen? Als je het wilt kan ik jou naar de top brengen en je laten genieten van de
prachtige vergezichten die God je wil laten zien.’ Joep vraagt: ‘Kunt u dat echt? Eh…
Graag!’ De wandelaar zegt: ‘Wil je dan je rugtas aan mij geven, daar weet ik wel raad
mee.’ Joep schrikt: ‘Wat doet u? Ik kan toch niet zonder mijn kracht en mijn spierballen
en eh...’ ‘Jawel,’ zegt de vreemdeling, ‘wees maar niet bang, want ik geef jou mijn kracht.
Alleen als je mij je rugtas geeft, kan ik je helpen!
Haal de steen met Ik ben heel sterk (eigen kracht) uit de tas. Doe er een papiertje voor in
de plaats met de woorden: Mijn kracht is voor jou genoeg.
o Dan haalt de vreemdeling de steen met Ik ben stoer en flink uit de tas. En de stenen met:
Ik ben nergens bang voor, en Ik heb niemand nodig.
Joep protesteert: ‘Eh, ik dacht dat ik zelf zo stoer en flink was, maar… hoe moet het nu
verder?’ De man zegt vriendelijk: ‘Het lukte je niet om zelf de berg te
beklimmen hè? Vertrouw nu maar op mij, en geloof me, het komt
allemaal goed.
Doe een papiertje met de woorden geloof en vertrouwen in de tas.
o Joep zucht: ‘Ik dacht: Mij kan niets gebeuren, (haal deze steen uit de tas)

o

o

o

o

o

maar kijk nu eens hoe ik er bij zit? De man lacht vriendelijk: ‘Ik ben bij je, (doe een briefje
met deze woorden in de tas) daarom kan jou niets gebeuren! Bij mij ben je veilig.’ ( Doe
een briefje in de tas)
Joep zegt: ‘Ik heb erge honger en zo’n dorst! Die astronautenvoeding is al lang op, en ik
kan nergens water vinden, en ik ben zo moe.’ De man zegt: ‘Ik geef jou van het lekkerste
water, (geef Joep te drinken) zodat je geen dorst meer hebt. Daar kikker je van op! Dat
krijg je niet omdat jij zo slim bent. (Haal de steen met ik ben slim en mij maak je niets
wijs uit de tas) Elke keer als jij erom vraagt, wil ik dit water aan je geven. (Doe een briefje
met Ik geef je van mijn water in de tas.)
‘Au, er zitten blaren op mijn voeten en mijn benen doen pijn!’ zucht Joep. De vreemdeling
zegt: ‘Ga lekker zitten, en leg je benen eens in mijn handen.’ Dan voelt joep dat er een
heerlijke warmte door zijn benen en voeten heen stroomt. ‘Hé!’ roept Joep: ‘Wat doet u
nu? De pijn gaat weg!’ De man lacht: ‘Dat weet ik. Ik ben jouw dokter en ik geef je sterke
voeten, zodat je met mij verder kunt gaan!’
‘Kom, ga je mee, dan gaan we nu naar de top,’ zegt de man. ‘Maar ik kan niet verder!’
roept Joep. (Verwissel de steen met Ik denk dat ik alles kan met een briefje met de zin: Ik
help jou!) De vreemdeling zegt: ‘Ik help jou, en ik laat je niet alleen hoor, ik ga zelf met je
mee!’ De man trekt Joep omhoog. Hij neemt Joep bij de arm en duwt hem zachtjes
vooruit. Joep zegt: ‘Hé, wat fijn dat u mij zo steunt. U geeft me het gevoel dat ik nu wèl
verder kan!’ ‘Zeker weten,’ zegt de man, ‘je voelt nu míjn kracht.’ Joep roept: ‘Yes! Mijn
tas voelt nu zo licht als een veertje! Mijn voeten doen geen pijn meer. U geeft uw energie
aan mij. U neemt echt alles van me over!’ Joep begint te lachen: ‘Dat is gaaf! Ik kan het
niet zelf, maar u kunt het wel!’ De man knikt: ‘Dat klopt, je hebt mijn geheim ontdekt;
Zolang je op jezelf vertrouwt, en denkt dat je zonder hulp de top kunt bereiken, dan kan
ik je niet helpen. Maar als mij vraagt of ik je wil helpen, en je mij je zware rugtas geeft,
dan neem ik het van je over!
Onderweg vertelt de vreemdeling wie hij is: ‘Mijn naam is Jezus. Ik wil je graag bij mijn
Vader, God, brengen. Kijk, dit boek geef ik aan jou. (Hij geeft een Bijbel) Dit boek heb je
nodig om de bergtop te bereiken. Het staat vol met mooie beloften van God. In de Bijbel
lees je over hoeveel we van je houden. Je mag altijd bij Vader God op de bergtop komen
en genieten van Zijn liefde, en van al het moois wat Hij jou wil laten zien.’
Samen met Jezus bereikt Joep de bergtop, en hij geniet van het prachtige uitzicht. Wow!
Hij kan zijn ogen niet geloven! Het is nog mooier dan hij durfde dromen!

Dominospel - bouwstenen met woorden (zie bijlage)
Je mag in je leven bouwen op Jezus. Hij geeft je de bouwstenen, zodat je met Hem verder kunt gaan.
o Kopieer 2 keer het blad met de stenen op stevig papier.
o Knip de stenen los van elkaar.
o Verdeel de kinderen in 2 groepen.
o Elke groep krijgt een ´stapel´ stenen. De kinderen leggen als een domino de stenen aan
elkaar, en lezen de tekst. Welke groep vindt als eerste de Bijbeltekst uit Math.11:28?
Werkblad met de bergweg (zie bijlage)
o Zoek de letters en woorden op de bergweg, en schrijf de zin op uit Jes. 41:10:
Ik ben bij je, ik maak je sterk, ik help je, ik steun je.

Waar je ook mee zit met MP3

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.
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