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NEXT MOVE

ESTHER
STA OP EN SCHITTER!

VOORWOORD

2.

INTRO

INTRO

GEBRUIKSAANWIJZING
HOE GEBRUIK JE DIT BOEKJE?
Je hebt een boekje in handen om samen met je sportteam te gebruiken
voor de sportmiddagen en/of sportavonden. Het helpt je de pauzes van
de sportmiddagen en/of sportavonden in te vullen. Next Move ziet zulke
pauzes als een moment van onderwijs: er vindt discipelschap plaats, iets
dat verder gaat dan evangelisatie alleen. Kinderen en tieners worden bij
Jezus gebracht en leren Hem te volgen.
Om de inhoud van dit boekje goed toe te passen is het nodig een vast
wekelijks sportmoment te hebben met kinderen van 4-12 jaar of jongeren
van 12+. Het is ook te gebruiken voor een sportweek waarin je vijf
aaneensluitende sportmiddagen en/of sportavonden hebt.
Het thema van dit boekje is ‘ESTHER’. Aan de hand van het leven van
Esther willen we de kinderen leren dat God een plan met hun leven heeft.
Het thema is opgedeeld in vijf dagen. Elke dag heeft een titel die kort
weergeeft waar het die dag om draait, dit is het kernpunt. Richt je vooral
daarop.
Tip: Kijk tijdens je voorbereiding ook altijd even naar de titel van de
volgende dag. Hierdoor voorkom je dat je al iets vertelt dat later aan
bod komt.
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PROGRAMMA
Een sportmiddag is als volgt
opgebouwd (waar nodig
verander zelf in avondtijden):

13.00 - 14.00
Teamtijd: voorbereiding
op de sportmiddag.

14.00 - 14.15
Benodigdheden inpakken
en vertrek naar sportlocatie.

14.15 - 14.30
Velden klaarzetten
en bidden.

14.30 - 14.35
Welkom,
uitleg van de 3 regels
en gezamenlijk startspel.
Pauze 1:

14.35 - 14.45
Een voorbeeld en het
bijbelverhaal, uitleg prijs
en vraag van de dag.

4.

14.45 - 15.20

Pauze 2:

Sporten.

15.20 - 15.30
In groepjes iets drinken en
‘vraag van de dag’ behandelen.

15.30 - 15.55
Sporten.

15.55 - 16.00
Eindstand toernooi, prijs van de
dag uitreiken en eventueel iets
lekkers uitdelen. (zie regels/pionnen)

16.00 - 16.15
Korte teamevaluatie.

INTRO

VOORBEREIDING VAN DE SPORTMIDDAG
De dagen uit dit boekje bereid je voor met de sporters uit je sportteam. Daar
neem je een uur de tijd voor. Het is belangrijk dat je de stof je goed hebt
eigengemaakt. Het is de bedoeling dat je een voorbeeld uit het hoofd vertelt
en het is nodig dat je je goed inleeft in het Bijbelverhaal. Zorg er ook voor dat
je de vraag van de dag voor jezelf kunt beantwoorden.
Let op: Voor sommigen dagen is extra voorbereiding nodig, bijvoorbeeld
wanneer het een heftig onderwerp betreft of als er een dramastukje
ingestudeerd moet worden.
Stel één teamlid aan als eindverantwoordelijke voor de invulling van de
pauzes van die middag of avond. Diegene is verantwoordelijk voor wat er
tijdens de pauzes verteld en gedaan wordt, ook als hij of zij dat niet zelf doet.
Stel daarnaast één teamlid aan als dagleider die verantwoordelijk is voor het
verzinnen van een gezamenlijk startspel en het uitleggen van de drie regels.
Hij of zij kiest ook wie de ‘prijs van de dag’ heeft gewonnen.
TAAK VAN DE DAGLEIDER
De dagleider heet iedereen welkom en legt de die regels uit. zHerhaling van
de regels is belangrijk omdat ze zo goed worden onthouden ook voor het
geval er nieuwe kinderen bij zijn.
• Regel 1: Ik ben vandaag de dagleider, dus je mag naar mij luisteren.
• Regel 2: Als je meedoet, doe je met alles mee. Als je met iets niet mee doet,
dan mag je volgende keer weer terugkomen.
• Regel 3: Als we verzamelen dan doen we dat hier en gaan we zitten.
Gebruik per sport drie pionnen die je een voor een omver kunt leggen als
iemand ongewenst gedrag vertoont. Als er een of meer pionnen nog staan,
krijgen de kinderen wat lekkers aan het einde van de middag.
Voor het startspel moet een energiek spel bedacht worden dat met alle
kinderen en teamleden gespeeld kan worden.
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ONDERDELEN VAN DE DAG
Elk hoofdstuk in dit boekje staat voor een sportmiddag en/of –avond en
bestaat uit de specifieke invulling van het programma voor die dag.
Onderwerpen die elk hoofdstuk terugkomen:
Benodigdheden
Vragen voor tijdens teamtijd
Voorbeelden
Bijbelverhaal
Vraag en prijs van de dag
BENODIGDHEDEN
Per dag heb je een aantal standaardmaterialen nodig, zoals:
Ballen
Hesjes
Fluitjes
Pionnen (3 per sport)
Drinken + lekkers
Prijsje voor de ‘prijs van de dag’ (voor elke sport)
Daarnaast zijn er soms ook benodigdheden die je specifiek voor die dag
nodig hebt. Er staat onder de titel en intro welke materialen extra nodig zijn.
VOORBEELDEN
Elke dag zijn er een aantal voorbeelden die je kunt gebruiken. Deze
voorbeelden gebruik je in pauze 1, samen met het Bijbelverhaal. Er zijn
verschillende soorten voorbeelden:
Praktisch voorbeeld: een betekenisvol spel.
Sportvoorbeeld: een voorbeeld uit de sportwereld, meestal een 		
nieuwsbericht.
Jouw eigen voorbeeld: een getuigenis van jou of een ander teamlid
Theater voorbeeld: een dramastukje dat te maken heeft met het 		
kernpunt.
Kies een voorbeeld dat past bij de belevingswereld van de kinderen of tieners
uit jouw sportcommunity. Een spel is meestal sprekender voor kinderen,
terwijl een sportvoorbeeld meer tot de verbeelding spreekt bij tieners.
Neem de vrijheid om voorbeelden aan te passen, als dat beter past bij jouw
doelgroep.

6.

INTRO

BIJBELVERHAAL
In elk hoofdstuk staat een Bijbelverhaal (‘Wat staat er over in de bijbel?’) voor
in pauze 1. Elk voorbeeld wordt gekoppeld aan het Bijbelverhaal van die dag.
Het Bijbelverhaal vertel je aan de kinderen/tieners. Je kunt hier je eigen draai
aan geven, zolang het kernpunt maar duidelijk naar voren komt.
Let erop dat je alleen het Bijbelverhaal vertelt van die dag, de volgende dag kan
er dan weer op aansluiten. Probeer het Bijbelverhaal in je eigen woorden en uit
je hoofd te vertellen. Zo komt het natuurlijk over.
Nadat je het Bijbelverhaal hebt verteld, stel je een aantal vragen om dieper op
het verhaal in te gaan en te checken of de kinderen echt weten waar het over
ging. Dit is voor jou een goede manier om te kijken of ze je echt begrepen
hebben.
VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG
Het Bijbelverhaal wordt gelinkt aan een ‘vraag van de dag’ en een ‘prijs van
de dag’.
VRAAG VAN DE DAG
In de tweede pauze kan je met jouw groepje doorpraten over het kernpunt
van de dag door middel van de ‘vraag van de dag’. Een goede voorbereiding
zorgt ervoor dat je meer uit de gesprekjes kunt halen. Zorg ervoor dat je
de vraag eigen hebt gemaakt: wat zou jouw antwoord zijn op de ‘vraag
van de dag’. Om je te helpen het gesprek op gang te houden, zijn er
verdiepingsvragen die staan onder het kopje ‘Verdiepingsgroepjes’. Hierin
kan je zelf als team van tevoren nadenken over extra verdiepingsvragen.
PRIJS VAN DE DAG
De ‘prijs van de dag’ wordt elke dag gewonnen door een kind dat een
bepaalde kwaliteit of eigenschap laat zien. Er is een prijs voor elke sport. De
dagleider kiest uit wie dit is, in overleg met degene die de sport geleid heeft.
VERDIEPINGSVRAGEN
Aan het eind van elke dag staan er verdiepingsvragen. Na het pauzestukje
kan je doorgaan in groepjes om over het onderwerp te praten. Deze
verdiepingsvragen helpen je hiermee op weg. Probeer je team uit te
dagen zelf ook na te denken over verdiepingsvragen en eventuele visuele
voorbeelden die passen bij het thema.
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SAMENVATTING
Vandaag beginnen we met een nieuw thema: ‘Esther’. Voorafgaand aan
haar verhaal, is er het verhaal van Koningin Vashti. Zij wil haar lichaam niet
laten zien aan de vrienden van de koning. Het kost haar haar huwelijk en
haar functie, maar ze behoudt haar eer. Vandaag gaan we het hebben over
lichamelijke grenzen aangeven. Een belangrijk thema van alle tijden, maar
zeker nu, met social media, goed om te bespreken.
VOORAF: EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST
Bespreek in je team dit onderwerp! Als er pijn is, creëer dan ruimte om in
veiligheid het gesprek één op één aan te gaan.

DAG 1

DAG 1

NEE IS NEE
TIENERS LEREN VANDAAG DAT FYSIEKE GRENZEN AANGEVEN
BELANGRIJKER IS DAN WAT MENSEN VAN HEN DENKEN

Tijdens het eten:
Neem tijd om met elkaar te eten en bij
te praten. Lees Esther 1 – 2:1

Na de sportmiddag/avond:
+ Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
+ Bid en dank met elkaar.
+ Bespreek

wie de middag of avond
gaat leiden.

Bespreek na het eten met elkaar:
Lees de samenvatting en bespreek
de voorbereidingsvragen.

Vraag allen na te denken over de
twee vooraf vragen van het volgende
thema.

MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

MET DE TIENERS 		
PRAKTISCH VOORBEELD - TONEELSPEL
Vandaag gaan we met een toneelspel uitbeelden hoe je ‘nee’ zegt. Er wordt
een potje gesport en er is sprake van ongewenst fysiek contact. Overdrijf hier
niet in en bespreek het van te voren goed, zodat het voor iedereen duidelijk is
wat er gaat gebeuren! De persoon die het ondergaat legt al snel het spel stil en
zegt duidelijk ‘Nee! Ik wil dit niet, jij moet anders met mij omgaan, anders stop
ik.’ De persoon die het aanging schrikt, zegt sorry en dat het niet zijn bedoeling
was. Waarom de eerste persoon aangeeft de excuses te accepteren, maar legt
ook uit wat het met hem/haar doet. Ze komen met een oplossing en ze geven
elkaar een high five en sporten verder zonder het ongewenste fysieke contact.
Denk er goed over na welke man of vrouw je voor de rollen wilt gebruiken.
Wat kan je zeggen: “Jullie zagen net een voorbeeld van ongewenst fysiek
contact. Het is belangrijk, dat als dit gebeurt, je dit aangeeft en bespreekbaar
maakt met elkaar. Het is niet jouw schuld als je ongewenst wordt aangeraakt,
ook niet als je geen ‘nee’ durfde te zeggen. Het is belangrijk om er met iemand
over te praten. Dat kan met één van ons, maar ook met een vertrouwenspersoon
in je sportvereniging, op je school of met je huisarts.”
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SPORTVOORBEELD
14-VOUDIG WERELDKAMPIOEN SIMONE BILES WERD MISBRUIKT
Simone Biles is één van de allerbeste turnsters ooit met veertien gewonnen
wereldkampioenschappen en vier gouden Olympische medailles. Sinds 2013
tot nu wint ze vrijwel elke grote turnprijs die er te winnen valt. Maar Simone
Biles is niet alleen een winnaar. Ze is ook in therapie. In haar tienerjaren is ze
misbruikt door haar teamarts. Simone Biles wilde uiteindelijk niets liever dan
slapen, omdat dat het dichtste bij de dood was… Een grote topsportster die
in haar jonge tienerjaren nog niet wist hoe ze ‘nee’ moest zeggen tegen haar
teamarts. Ze heeft er nog elke dag last van. Amerikaans onderzoek wees uit dat
één op de drie Amerikaanse turnsters wel eens last had van ongewenst fysiek
contact. In Nederland is dat één op de negen tieners in de sport. Dat is nog
steeds veel te veel. Daarom gaan we het er vandaag over hebben hoe we ‘nee’
kunnen zeggen tegen ongewenst fysiek contact.

JOUW VERHAAL
Geef een getuigenis waarin je vertelt over hoe jij om bent gegaan met ongewenst
fysiek gedrag en hoe God je daarbij geholpen heeft in het proces.
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WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?
Terugblik - 	We gaan vandaag beginnen aan een nieuw thema, namelijk
‘Esther’. Haar naam betekent ‘Ster’ en ze is dan ook de ster
van dit verhaal.
Bijbeltekst - 	Het volgende verhaal is terug te vinden in Esther 1 – 2:1.
Kernpunt - 	Koningin Vashti zegt ‘nee’ tegen een verzoek van de koning.
Het kost haar haar huwelijk, maar ze houdt haar eer.
VERHAALLIJN
Ongeveer 2500 jaar geleden was er een land dat zo machtig was, dat het
regeerde over het hele Midden-Oosten. Van Istanbul tot India en van ZuidRusland tot Ethiopië en alles wat er tussen in ligt. Bij elkaar wel 127 provincies,
bijna anderhalf keer zo groot als heel Europa! En de koning van dat gebied was
koning Xerxes de eerste. In de Bijbel wordt hij Ahasveros genoemd. In dit verhaal
gaat het over koningin Esther, maar eerst was zij nog helemaal geen koningin.
Daar ging eerst een ander verhaal aan vooraf en dat begint met een domme
fout van koning Ahasveros. Ahasveros hield een groot feest. En dan niet een
feestje zoals wij dat kennen, maar echt een super groot feest. Net zoiets als de
koningsspelen rond Koningsdag, maar dan een half jaar lang. Iedereen vierde
het feest mee. En toen dat feest voorbij was, gaf de koning nog een feest van
een week voor iedereen die in zijn stad woonde. Er werd lekker gegeten en veel
wijn gedronken. De koning had een feest voor de mannen. Zijn vrouw, koningin
Vashti, had haar eigen feest voor de vrouwen. Op de laatste dag van het grote
feest, had de koning te veel wijn gedronken. Hij zei tegen zijn dienaren waar
zijn vrienden bij waren: ‘Haal koningin Vashti met haar kroon op haar hoofd,
zodat ze haar mooie lichaam kan laten zien aan al mijn vrienden.’ De koning
wilde opscheppen tegenover zijn vrienden, want koningin Vashti was een erg
mooie vrouw. Maar koningin Vasthi wilde helemaal niet haar lichaam laten zien
aan andere mannen dan aan koning Ahasveros. Dus ze weigerde te komen. De
koning werd super boos. Hij stond voor schut voor al zijn vrienden. Hij vroeg aan
zijn adviseurs: ‘Wat moet ik nu doen?’ En waar al zijn vrienden bij waren zei één
van hen: ‘Nu de koningin ‘nee’ heeft gezegd tegen u, zullen alle vrouwen ‘nee’
zeggen tegen mannen. Dus moet u haar straffen en wegsturen als koningin.’ De
koning vond dat een erg goed plan en besloot koningin Vashti weg te sturen.
Maar na een paar weken miste koning Ahasveros zijn mooie en slimme vrouw
heel erg. Hij had er spijt van dat hij haar zo behandeld had en dat hij haar had
weggestuurd.
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Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:
Vraag: 		
Hoe lang duurde het feest van koning Ahasveros?
Antwoord:
180 dagen + 1 week.
Vraag: 		Wat antwoordde koningin Vasthi toen de koning iets van haar
lichaam vroeg wat ze niet wilde?
Antwoord:
Nee!

VRAAG VAN DE DAG
Wat zou jij doen als iemand iets van
jouw lichaam vraagt wat jij niet wilt?

12.

PRIJS VAN DE DAG
De persoon die goede fysieke
grenzen aangeeft.

DAG 1

VERDIEPINGSVRAGEN
-H
 eb jij wel eens te maken gehad
met overschrijdend lichamelijk
contact en hoe reageerde je er op?

Bedenk een spel of iets anders
actiefs wat in de groepjes
gedaan kan worden en schrijf
dat hier uit.

-Hoe kun je lichamelijke grenzen van
jezelf en anderen beter bewaken?

Bedenk nog twee vragen die in de
groepjes besproken kunnen worden:
1.
2.
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