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ONTDEK DE BASIS ELEMENTEN VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF.



AVOND 1
“Dreaming of the great

 things to come”.

INTRO
Hoe ziet NXM BASICS eruit.

INHOUD

AVOND 2
“A new start”.

AVOND 3
“Together”.



AVOND 4 
“Battle and victory”.

AVOND 5 
“Matchday”.

AVOND 6 
“We are the Champions”.

TEAMDAG 
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Weet je nog  de allereerste training  in jou sport? Wat heb jij 
veel geleerd vanaf dat moment tot aan nu. Leren kan je doen 
vanuit boeken, maar sporters houden ook van leren door 
te doen. Trainen, kijken en leren van mensen die ervaring 
hebben. Samen bezig zijn.Op die manier hebben we Next 
Move Basics ook geschreven.
 
Next Move Basics is er voor iedere jongere (14-18 jaar) die de 
basis van het christelijke geloof wil ontdekken. De coaches, 
die je al kent van de sportcommunity, willen samen met jou 
in deze avonden connecten, sporten en op zoek gaan. Op 
zoek naar de persoon waar het christelijke geloof om draait 
en waar zij zo enthousiast over zijn: Jezus!  

IN EEN TEAM BEN JE AANWEZIG.
Sporters weten het, om te groeien moet je trainen en dat 
begin met aanwezig zijn op de trainingen. Als je begint met 
Next Move Basics dan zeg je ook toe om alle avonden en de 
teamdag aanwezig te zijn.  

INHOUD
Wat kun je verwachten van een Next Move Basics avond. 
Een avond duurt ongeveer 1,5 uur en is een afwisseling 
tussen veel sporten en connecten, luisteren, leren en vooral 
samen doen. Een korte heldere uitleg van onderwerpen en 
dan samen aan de slag. Op de teamdag wordt op een aantal 
onderwerpen dieper ingegaan. 

“DREAMING OF THE GREAT THINGS TO COME” 
is de titel van het eerste hoofdstuk. Durf te dromen, durf te 
genieten. Veel plezier en succes met Next Move Basics.   

IN
TR

OD
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 WELKOM   
>  VOOR DEZE AVOND HEB JE NODIG: 

PEN/STIFTEN EN PAPIER
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Vanavond is de start van een 
mooie reis die we samen gaan 
maken. We gaan samen sporten 
en elkaar beter leren kennen. 
Hopelijk ontdek je ook waarom 
Christenen zo gepassioneerd 
voor geloof en voor Jezus zijn. 
Daar gaat deze eerste avond 
over: de passie en het verlangen 
om Jezus te leren kennen! 

Elke sporter start met passie voor 
de sport die hij of zij doet: ze 
houden van het spel! Omdat ze 
de sport zo leuk vinden, doen ze 
er inspanning voor: ze trainen en 
worden beter. Sommige sporters 
raken teveel verstrikt in alles wat 
er vervolgens van hen gevraagd 
wordt of alle regels waar ze aan 
vast zitten. Ze kunnen daardoor 
het plezier in hun sport verliezen 
en dan gaan de prestaties ook 
vaak snel achteruit. Dan hebben 
ze geen zin meer om nog moeite 
te doen en de kans is groot dat ze 
stoppen.  

Ténzij ze weer terug gaan naar 
het begin: weer passie voelen 
voor het pure, simpele spelletje 
waar ze zo van hielden!

Vanavond gaan we ook zo naar 
het geloof kijken. We kijken wat 
de basis is, wat de passie is die 
ervoor zorgt dat geloof zoveel 
meer is dan regeltjes.   
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Warming-up (25 min.): 
samen sporten
Doel: het simpele, 
pure spelletje zonder 
(teveel) regels spelen.

Basic 1 (30 min.)

WAAR GAAT VANAVOND OVER? (5 MIN.)
Soms kun je het idee krijgen alsof het bij 
geloven gaat om wat wel en wat niet mag 
en dat geldt ook voor sport. Maar geloof is, 
net als sport, zoveel meer dan regeltjes. Sport 
is passie, vuur. Het doet iets met je. Dat kan 
geloof ook met je doen. Vanavond gaan we 
naar die passie voor geloof kijken en hoe je 
vandaar kan starten. Net als een sporter die 
weet wat hij wil bereiken en die bereid is daar 
vol voor te gaan!

FOCUS
Bedenk voor jezelf eens wat je 
hiervan vindt en bespreek dat 
met een andere deelnemer:

Stelling 1:
‘Hoe meer je de regels van een 
spel kent, hoe beter je wordt als 
speler.’ (2 min.)

Stelling 2: 
‘Hoe meer je van je sport houdt, 
hoe meer tijd je erin wil steken.’  
(2 min.)  
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God heeft een ongelofelijke 
passie voor jou, voor de mensen 
om je heen en voor de wereld 
waarin we leven. Niet zo 
vreemd, want God is degene 
die de wereld heeft bedacht 
en gemaakt. Niet omdat God 
iets nodig had, maar omdat Hij 
ervan geniet om mooie dingen 
te maken. Als je het verhaal in de 
bijbel leest over de hoe de aarde 
is ontstaan, zie je dat er steeds 
staat: “En God zag dat het goed 
was”. Als toppunt, als absoluut 
hoogtepunt, maakt Hij de mens. 
En Hij zag dat het goed was!

Het was een perfecte aarde, met 
natuur die mooier is dan je op 
filmpjes kunt zien. De mensen 
konden zomaar met God 
wandelden en praten. Het was 
écht goed, perfect zelfs!

MADE BY GOD
Deze wereld is dus het plan van 
God. Geen wonder dus dat Hij 
een ongelofelijke passie heeft 
voor jou, voor de mensen om je 
heen en voor de wereld waarin 
je leeft. Jij bent Zijn merk, we 
dragen zijn label. We zijn ‘made 
by God’. In de Bijbel staat dat 
we gemaakt zijn naar het beeld 
van God. Wij lijken op Hem. Dus 
diezelfde passie van God zit ook 
in ons, in jou.   

>  Probeer eens met elkaar te 
beschrijven wat passie volgens 
jullie is. 

Passie is lastig te omschrijven, 
maar je kunt het wél zien. En 
je herkent het ook als mensen 
ergens vol passie over zijn of 
voor gaan. God gaat vol passie 
voor jou! En omdat wij op God 
lijken, gaan wij dus ook vol 
passie voor hem. Maar hoe ziet 
dat eruit? Moet jij je dan aan 
allemaal regels houden?

ZO ZIET PASSIE ER UIT 
Als je wilt weten hoe passie voor 
voetbal eruit ziet, dan kijk je naar 
Lionel Messie. Zie je hem, dan 
denk je: voetbal! Elke voetballer 
wil wel zijn als hij. Ze willen zijn 
techniek, zijn tactiek en zijn 
instelling. Fantastisch!

Als je wilt je weten hoe passie 
voor God eruit ziet, dan kijk je 
naar Jezus. Kijk naar Jezus hoe 
Hij contact met God had, hoe Hij 
omging met andere mensen en 
hoe Hij reageerde op situaties. In 
Jezus zie je Gods passie voor jou, 
voor de mensen om  je heen en 
voor de wereld en tegelijk ook de 
passie die Jezus had voor God. 
Het is inspirerend en vol passie. 
Fantastisch!

On
de

rw
ijs “ EN GOD ZAG DAT 

HET GOED WAS”
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1. CONTACT! (5 MIN.)
-  Denk aan de beste vriendschap of relatie die er kan zijn of die je zelf 

hebt. Hoe ziet dat eruit? Wat zijn kenmerken van zo’n vriendschap? 
Bijvoorbeeld: ‘samen tijd door brengen’.

- Schrijf zoveel mogelijk kenmerken van vriendschap op
- Kies jouw vier belangrijkste kenmerken

Chat:
-  Bespreek welke kenmerken het meest werden gekozen. Waarom 

zijn deze gekozen, denk je?

De belangrijkste vier kenmerken kunnen weergeven op welke manier je het 
makkelijkst, veiligst en persoonlijkst contact met anderen (en dus ook met 
God) legt.

2. “MOOIE GAST BEN JIJ” (5 MIN.)
-  Welke van de onderstaande eigenschappen vind jij in een vriendschap 

super belangrijk en waar zou je beter in willen worden? Liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing.

- Belangrijkste vind ik: …
- Ik wil nog wel beter worden in (kies je top 3): … 

3. SET YOUR MIND (5 MIN.)
Als je met goede sporters optrekt en samen traint, dan groei je steeds meer en 
word je steeds beter in die sport. Het lijkt zelfs zo te zijn dat, wanneer je vooraf 
aan je eigen training of wedstrijd kijkt naar een wedstrijd van topsporters 
(in welke sport dan ook), je eigen prestaties verbeteren! Dat geldt ook voor 
geloven: je kunt groeien in geloof door naar Jezus te kijken. Wat als jij net als 
Hij zou kunnen zijn?
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A)   Eén van de dingen die opvallen aan Jezus is hoeveel contact hij met God 
had. Jezus zegt zelf dat hij alleen kan doen wat hij de Vader (=God) ziet doen 
(Joh. 5: 19). 

Je hebt net de vier belangrijkste kenmerken voor vriendschap/écht contact 
opgeschreven bij opdracht 1. Zet die een hieronder nog eens neer. 
1:
2:
3:
4: 

Chat:
-  Hoe zou het zijn wanneer je op die manier contact met God zou hebben?
- Zou jij dat willen?

B)   Iets anders dat opvalt aan Jezus is hoe hij met mensen omgaat. De 
eigenschappen waar je uit kon kiezen bij opdracht 2, wijzen op Jezus. Jezus 
biedt zijn vriendschap aan iedereen aan. Als we met Jezus optrekken en van 
Hem leren, gaan wij ook steeds meer op Hem lijken. Dan zullen we steeds 
meer van die eigenschappen in onszelf herkennen.

Chat:
- In welke eigenschap(pen) wil jij nog beter in worden?
-  Waarom / wat zou er anders zijn wanneer je beter bent in die eigenschap(pen). 

4. ASK GOD (2 MIN.)
Als jij God iets zou willen vragen, wat zou dat zijn? …



014

Sporten (25 min.) 
Dit moment is bedoeld om, naast 
lekker sporten ook elkaar beter te 
leren kennen. 

Cooling-down: waar sta je? (10 
min.)

Elke avond sluiten we af met de 
vraag: Waar sta je?

We kijken dan kort terug op de 
avond. Je mag in woorden of op 
een fysieke manier aangeven 
waar je na deze avond staat als het 
gaat om geloven.  

-  Hieronder zie je een afbeelding 
van een stadion. Stel dat dit 
stadion staat voor hoe jij gelooft. 
Waar zou jij dan staan? Je kunt 
jezelf buiten het stadion plaatsen 
of op weg naar de in- of uitgang. 
Misschien kijk je wel toe vanaf de 
tribune of zit je in de kleedkamer. 
Of misschien sta jij wel op het 
veld/de baan en doe volop mee 
aan de wedstrijd? 

- Waarom zou je hier staan?

Sporten (25 min.) 
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“A NEW
    START” 
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AVOND 2 
VOOR DEZE AVOND HEB JE NODIG: 

BAKJE MET AS OF HOUTSKOOL, 
EEN HANDDOEK EN WATER. PEN 

EN PAPIER. OP GEKLEURD (A3) 
PAPIER UITGEPRINTE VERSIE VAN DE 

LADDER UIT DE COOLING-DOWN.
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De vorige keer hebben we 
gezien dat voor sporters de basis 
om te groeien de passie voor de 
sport is en niet de regels van het 
spelletje. Net zoals dat bij geloof 
is: de basis is je passie voor God, 
voor de mensen om je heen en 
voor de wereld. 

God gaat vol passie voor jou. 
En Zijn passie is ook in jou, 
omdat je op Hem lijkt. Die 
passie zien we ook in Jezus. 
Als we hem zien weten we hoe 
wij ook zouden kunnen zijn. 
Als je meer op Jezus zou lijken, 
als je zijn ‘skills’ hebt, zou je 
leven compleet veranderen.  

Zoiets als dat je leven compleet 
zou veranderen als je de skills 
van een topsporter zou hebben. 
Je leven zal totaal op de kop 
gaan!

Helaas is de werkelijkheid 
meestal anders. Althans, de 
werkelijkheid is nú nog anders. 
Er is een gat tussen je dromen, 
je verlangens en waar je nu in 
zit. Er is een gat tussen op Jezus 
lijken en hoe je nu doet of bent. 
Vanavond hebben we het over 
dat gat en hoe dat gat gedicht 
kan worden. Want dat kan, door 
een nieuwe start!

Warming-up (25 min.): 
samen sporten
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Basic 1 (30 min.)
WAAR GAAT VANAVOND OVER? (5 MIN.)
Wist je dat je gemaakt bent om te dromen? Mensen doen dat constant. Kleine 
kinderen dromen van wat ze later willen worden en veel mensen dromen van 
een betere wereld. Daarin zie je dat de droom van God voor de wereld nog 
steeds leeft in de mensen. Ze verlangen naar een perfecte wereld, mooier 
dan je ziet op films. Ze verlangen naar plezier dat zo puur en echt is, dat je er 
helemaal in opgaat. Ze verlangen naar geen leugen, geen pijn. Alleen perfecte 
vreugde en vrijheid. Jij en ik zijn gemaakt om die droom werkelijkheid te laten 
worden; we lijken immers op God, we zijn een evenbeeld van Hem!

Maar wat is er ook veel mis. Als je even op het nieuws kijkt zie je alle ellende van 
de wereld. Mensen die honger lijden, terwijl er echt wel genoeg eten op deze 
aarde is voor iedereen. De oorlogen die er zijn. Misschien ervaar je het ook wel 
dichtbij. Mensen die elkaar pijn doen. Misschien ken je het wel beter dan je 
zou willen. Als wij een ‘beeld van God’ zijn, hoe zit dat dan? Zelf als alles in ons 
leven lekker loopt, lijkt het niet op Gods droom. Hoe kan dit? Wat is er gebeurd 
en wat is er aan te doen?
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VUIL! (2 MIN.) 
Voor je staat een bakje met 
as of houtskool. Wrijf er eens 
met je handen doorheen 
en probeer dan eens of je je 
handen schoon kunt krijgen, 
zonder er iets van buitenaf bij 
te gebruiken.

Bedenk voor jezelf  wat je van 
onderstaande stelling vindt en 
bespreek dat met een ander.

Stelling: ‘Als je vies bent, 
 kun je alleen schoon worden 

door iets van buitenaf.’

- Zoals nu je handen vies 
worden, zo kun je jezelf ook 
‘vuil van binnen’ voelen door 
iets wat je gedacht of gedaan 
hebt. Ken je dit gevoel? Zou 
je met iemand willen delen 
wat er is gebeurd dat jou dit 
gevoel geeft?

PARADIJS
God gaf de mensen een paradijs om 
in te leven. Een plek waar ze met God 
wandelden, waar de mensen alle 
vrijheid hadden. Ze hadden zelfs de 
keuze om te kiezen voor het kwaad. 
In het paradijs was er één boom waar 
ze niet van mochten eten. Dat was 
de boom van ‘kennis van Goed en 
Kwaad’. Als je daarvan at leerde je het 
kwaad kennen en zouden ook de dood 
en ziekte in de wereld komen. Zoals jij 
jouw vriend(in) zou vertrouwen dat 
hij/zij niet vreemdgaat, maar uit liefde 
kiest voor jou, zo gaf God de mens ook 
de vrijheid om te kiezen. Liefde geeft 
je een eigen keus.

KEUZES HEBBEN GEVOLGEN
Kijk eens om je heen. Wat is de keus 
van de mensen geweest denk je? 
De mensen hebben zich vanaf het 
begin laten verleiden om tegen God 
te kiezen en dat doen mensen nog 
altijd. Dat we die keus maken zit 
vanaf dat begin diep in ons allemaal. 
De gevolgen zie je ook overal in de 
wereld terug. Misschien herken jij het 
ook wel in je leven: angst, leugens, 
jaloersheid, hebberigheid, enz.
Zoals jouw handen vuil werden 
door de houtskool. Zo is het hart, het 
binnenste van de mens, vuil door die 
keuze tegen God. De Bijbel noemt 
dat ‘vuil’: zonde. Zonde is het nalaten 
om het goede te doen. Zonde is het 
kwade doen of denken. Niemand 
is zonder zonde. Dat zorgt voor een 
grote afstand tussen jou en God, want 
God is zónder zonde. 

NEXT MOVE BASICS

Onderwijs
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ZELF DOEN
Er zit dus een gat tussen ons en God. 
Het vuil houdt ons weg bij God en wij 
kunnen onszelf niet schoon maken. 
Maar we proberen het wel, door heel 
hard onze best te doen. Alleen helpt 
dat niets. Hoe wil je immers dingen die 
je verkeerd gedaan hebt uitwissen? 
Als je dat wil doen met iets goed, dan 
is het verkeerde nog niet weg. Als ik 
iemands moeder op de neus sla, zou 
het dan werkelijk direct goed zijn als 
ik hem daarna €500 geef? Zou hij me 
de volgende dag weer vertrouwen als 
ik bij hem thuis kwam?

Probeer maar eens het vuil van je 
handen te vegen. Misschien worden 
je handen schoon, maar dan zit het 
vuil ergens anders. We kunnen onszelf 
niet redden en andere mensen die 
zelf ook ‘vies’ zijn kunnen dat ook niet 
voor ons doen. 

HET JAAR 0 
En dan komen we bij het jaar 0: de 
geboorte van Jezus. God houdt zoveel 
van de mensen, dat God zélf in deze 
wereld komt. Als baby, als mens. Met 
maar één doel: zorgen dat het vuil dat 
mensen bij God weghoudt verdwijnt. 
Jezus is de enige manier hoe mensen 
weer schoon kunnen worden. 

EÉN OPLOSSING
Jezus is God én mens. Hij heeft zelf 
geen zonden gedaan. De mensen 
vonden hem zo bijzonder, dat ze hem 
volgden. Liefde had een naam en 
een gezicht gekregen: Jezus! Maar 
de leiders haatten hem en lieten 
hem gevangen nemen. Jezus werd 
veroordeeld tot de doodstraf, werd 
aan een kruis gespijkerd. 

Maar juist daar nam hij al het vuil, 
alle zonde, alle pijn van iedereen af. 
Jezus was bereid te sterven aan het 
kruis voor jou en mij! Hij had zelfs 
zijn leven over voor mensen die Hem 
eerst totaal niet mochten, voor zijn 
vijanden! Toen ze Hem doodden, bad 
Hij tot God: “Vader, vergeef het hen, 
want ze weten niet wat ze doen.” En 
wat denk je? Degene die opdracht gaf 
tot Jezus’ executie kwam tot geloof!

Daarna stierf hij en werd hij door zijn 
volgelingen begraven. Een slecht 
einde, van een veel belovende man, 
zo lijkt het. Maar de dood is een 
gevolg van het vuil, de keuze van de 
mens. Jezus had geen schuld, sterker 
nog HIJ had voor alles betaald. De 
dood had dan ook geen grip op Jezus 
en na drie dagen stond Jezus op uit 
de dood. 
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EEN NIEUWE START
We weten dat wij alleen schoon 
kunnen worden door iets van 
buitenaf. Jezus zegt: “Ik heb betaald, 
mag ik jou schoonmaken?” Jezus is 
als een waterval. Je mag onder zijn 
waterval van liefde gaan staan. Elke 
keer weer! Hij biedt jou aan: “mag ik je 
schoon maken?”

En God? Hij ziet iedereen, die Jezus 
aanbod aanneemt, als schoon. Alsof 
je nog nooit iets verkeerds gedaan of 
gedacht hebt. Er is betaald: het vuil is 
weg. 

WORDEN ALS JEZUS
Ben je dan ineens ‘perfect’? Nee, en 
God weet dat, maar Hij wil ons leren 
hoe je meer op Jezus kunt gaan lijken. 
Liefde en passie die van ons afspat, 
want liefde heeft een naam: Jezus. Hij 
helpt je en Hij is trots op je, want Hij 
houdt van jou!

God biedt je dit cadeau aan, gratis en 
voor niets. Hij heeft voor jou betaald 
met zijn leven. Super gaaf, toch? Je 
droom van avond 1 is niet ver weg: 
een nieuwe start wacht! 
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2.  LIEFDE IS… DE VRIJHEID OM 
KEUZES TE MAKEN (5 MIN.)

Liefde is de vrijheid om keuzes te 
maken. Zelfs de (in jouw of Gods 
ogen) verkeerde keuze. Bedenk eens 
een paar situaties waarin:

-  Iemand jou de vrijheid gaf om 
een keuze te maken (die diegene 
misschien niet zo leuk vond)

-  Jij iemand de vrijheid gaf om een 
keuze te maken (die jijzelf misschien 
niet zo leuk vond)

Chat about:
-  Heb je spijt van een keuze die je ooit 

hebt gemaakt? 
-  Waarom zijn liefde en de vrijheid om 

te kunnen kiezen belangrijk?
-  Wat gebeurt er met mensen om je 

heen wanneer er een ‘slechte’ keuze 
wordt gemaakt?
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3.  “IK DOE HET BEST WEL 
AARDIG” (5 MIN.)

Soms vergelijk je jezelf met anderen 
en denk je: ik doe het best wel aardig 
of juist die ander is veel beter dan ik. 
Hieronder staat wat Jezus zei tegen 
mensen die van zichzelf dachten: ik 
doe het best wel aardig, en daarom 
op anderen neerkeken. 

Mattheüs 5 : 21 
‘U hebt gehoord dat tegen uw 
voorouders gezegd is: U mag niet 
doden. Wie iemand doodt, moet zich 
verantwoorden voor de rechtbank. 
Maar ik zeg u: ieder die kwaad is op een 
ander, moet zich voor de rechtbank 
verantwoorden. Als iemand een ander 
uitmaakt voor idioot, moet hij zich 
verantwoorden voor de Hoge Raad, 
en als iemand een ander uitmaakt 
voor gek, moet hij ervoor boeten in 
het hellevuur. ‘U hebt gehoord dat er 
gezegd is: Je mag niet vreemdgaan. 
Maar ik zeg u: wie met begeerte naar 
de vrouw van een ander kijkt, heeft in 
zijn hart al overspel met haar gepleegd 
en is al vreemd gegaan.

Chat about:
-  Wat is volgens jou echt vuil en wat 

zou je niet zo erg vuil of een beetje 
vuil vinden.

- Ken jij iemand die echt schoon is?
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Komend halfuur gaan we lekker 
sporten en connecten.

Cooling-down: waar sta je? (5 min.)
Leg de uitgeprinte papieren op de 
grond. Stel jezelf de vraag: waar sta je 
nu? Je mag hier kort iets over zeggen, 
maar het hoeft niet.

Sporten (30 min.) 
4.  BRING IT TO JESUS:  

VERGEVING MAAKT VRIJ (5 MIN.)
Wanneer iemand jou iets aandoet, zou 
je dat kunnen vergelijken met iemand 
die een grote hand met puin, vuil en 
afval over je heen gooit. Je voelt je 
vies en als je diegene goed kent voel 
je jezelf bedrogen. Je normale reactie 
is zelf een grote hand met puin, vuil en 
afval te pakken en dit terug te gooien. 
Het liefst nog iets meer dan jou is 
aangedaan. Maar elke hand puin en 
vuil maakt allereerst jóu vies. Ook al 
raak je de ander, je wordt zelf viezer. 
Daarbij blijf je kijken naar degene 
die jou iets heeft aangedaan. Je kijkt 
terug en niet vooruit.

-  Neem een handvol as uit het bakje 
en stel je voor dat dit hetgeen is dat 
jou is aangedaan. In plaats van het 
terug te gooien, ga je het bij Jezus 
brengen. Je zegt hiermee niet: “ik 
keur wat er gebeurd is goed!” Je zegt 
juist: “Jezus, neemt U deze puin, vuil, 
afval, pijn en ellende van mij weg. Ik 
wil schoon en opnieuw beginnen.”

-  Houd je handen met as onder een 
stromende kraan en laat het water 
alles langzaam wegspoelen. Door 
het weg te spoelen in plaats van te 
gooien worden jou handen schoner 
en is het echt weg. Misschien moet 
je dit wel (veel) vaker dan één keer 
doen, maar het is de enige manier 
om schoon en opnieuw te beginnen. 
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Wat fijn dat je er bent! Weet je nog hoe we het de vorige keer 
hadden over hoe je bij Jezus altijd een nieuwe start kunt 
maken? Je vieze handen werden schoon! God wil jou laten 
lijken op Jezus.

Maar hoe doe je dat in de praktijk? Daar staan we vanavond 
bij stil. Wij geloven dat we niet gemaakt zijn om alles alleen te 
hoeven doen. We zijn gegeven aan elkaar! Net als dat je nooit 
alleen staat in je sport; je hebt altijd een coach, trainer of zelfs 
een heel team. Zo staan we ook in het geloof samen. 

AVOND 3 
VOOR DEZE AVOND HEB JE NODIG: 

PEN EN PAPIER. 
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Warming-up (25 min.): Samen sporten en connecten. 
Het tikspel uit de bijlage is een goede warming up en 

verwijst naar het onderwerp van vanavond.
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WAAR GAAT VANAVOND OVER? (2 MIN.)
Misschien heb je de vorige keer een keus voor Jezus gemaakt, misschien al 
wel veel eerder. Het kan ook zijn dat je nog wat meer tijd nodig hebt of dat je 
gewoon niet weet of geloven iets is wat bij je past. Hoe je hier ook zit, je hebt 
vast een verlangen of een droom. Daar hebben we het de eerste avond ook 
over gehad. Misschien is het je verlangen wel (geworden) om op Jezus te 
willen lijken. Maar hoe bereik je dat?
Niemand haalt zijn doel alleen. Je behaalt nooit op geheel eigen kracht 
je schooldiploma’s of je rijbewijs. Je viert ook niet alleen een feestje en een 
sporter wordt nooit kampioen zonder de hulp van anderen. Je doet het altijd 
samen met anderen. Je HOEFT het niet alleen te doen, maar je KUNT het ook 
niet alleen doen.  

1. TOPCOACH ZOEKT TOPTEAM (8 MIN.)
-  Stel je voor dat je in jouw sport het beste sportteam met alles erop en eraan 

mag maken. Wat heb je dan nodig en wie zouden er in jou team komen? 
Schrijf je plan op. (5 min.)

-  Bespreek in tweetallen waarom je voor dit team hebt gekozen en benoem wat 
er volgens jou nog ontbreekt aan het plan van de ander. (3 min.)

Basic 3 (30 min.)
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VERSCHILLENDE 
MENSEN, 
VERSCHILLENDE 
TALENTEN (5 MIN.)
Waarschijnlijk heb je in 
jouw teamplan de beste 
spelers, de beste coaches 
en de beste trainers gezet. 
Misschien ook nog de beste 

scouts. Hopelijk heb je voor jezelf 
een rol bedacht erin. Maar misschien 
heb je ook wel gekozen voor het 
‘gezelligste’ team. Als het goed is 
bestaat je team niet alleen uit één soort 
speler. Een volleybalteam met alleen 
maar aanvallers scoort misschien 
veel, maar krijgt het waarschijnlijk 
lastig met de verdediging. Je hebt 
dus verschillende talenten nodig: 
aanvallers, blokkeerders, passers, een 
spelverdeler, maar ook reservespelers. 
En ook trainers en coaches zijn nodig 
om het beste uit het team te halen.

Je hele leven lang leer je van anderen, 
met anderen samen en door wat je 
(met elkaar) meemaakt. Met geloven is 
dat ook zo. Je kunt het zo zien als in dit 
model. Je leert van anderen (boven), 
je leert mét anderen (binnen), je leert 
door wat je samen meemaakt (buiten).

Laten we dit model eens op je 
sportteam betrekken. Dan ziet het er 
zo uit:

Bijvoorbeeld jouw relatie tot je 
school, je bijbaantje, je vrienden, je 
tegenstanders of het publiek. Buiten is 
niet goed of slecht. Buiten is gewoon 
alles wat jou als sporter beïnvloedt. 
Het is aan jou als sporter hoe je daar 
mee om gaat. 

Boven

Buiten Binnen

Boven: is je relatie met je trainers, 
coaches, fysiotherapeuten etc.  
Ze helpen het team groeien.
Binnen: is je relatie met je 
teamgenoten. Samen met hen ga  
je trainen en wedstrijden spelen.
Buiten: is alles wat invloed heeft 
op jou als sporter. 
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HOE WERKT HET
Je wordt beter, groeit en verandert als 
sporter door alle drie de componenten. 
Neem bijvoorbeeld Patrick Roest, een 
jonge schaatser die samen met Sven 
Kramer mocht trainen. Sven Kramer is 
de absolute wereldtop. Patrick Roest 
is het talent. Ze hebben dezelfde 
trainers (boven), ze trainen samen 
(binnen) en leren hoe een topsporter 
met tegenslagen, kritiek en blessures 
omgaat (buiten). En dat werkt: Patrick 
Roest verslaat in 2018 voor het 
eerst zijn leermeester, Sven Kramer.  

In alle drie de componenten zit heel 
sterk het ‘samen’, want samen word je 
beter. Het buiten kan je afremmen of 
sterker maken. Het vraagt om keuzes, 
waardoor je meer gedreven wordt om 
je doel te halen of juist ervan weg te 
raken. 

Laten we het model eens op geloven 
en Jezus volgen betrekken. Dan ziet 
het er zo uit:

Bijvoorbeeld hoe je omgaat met je 
tijd, je geld, je werk, de mensen om je 
heen. Ook hier is het buiten niet goed 
of slecht. Het is er gewoon en hoe jij 
er mee omgaat bepaalt of je groeit als 
geloofsspeler of niet. 

Boven: is je relatie met Jezus.
Binnen: is je relatie met anderen 
die ook Jezus willen volgen.
Buiten: is al het andere dat 
invloed heeft op jouw geloof of 
op wie jij invloed hebt. 



NEXT MOVE BASICS 035

HOE WERKT HET
Net als in het sportvoorbeeld, werkt 
het alleen door connectie, door 
relatie, door samen te werken. Jezus 
liet het zelf zien. 

Boven: Jezus zei over zichzelf: “Hij 
[Jezus] ziet wat de Vader doet, en 
hij doet dan precies hetzelfde.” (Joh. 
5:19). Hij wist precies hoe het met 
boven zat. Hij was constant in contact 
met God door te bidden en doordat 
Gods Geest* in hem woonde. Jezus 
kende God en Gods plan ook doordat 
hij de Bijbel kende.

Binnen: Vanaf het begin neemt Jezus 
een groep gewone mannen mee, om 
ook hen te leren wat Gods plan is. 
Samen ontdekken ze wie Jezus echt 
is. Ze ontdekken Gods plan en Jezus 
leert hen ook hoe belangrijk boven is. 
Jezus brengt hen niet alleen kennis 
bij, maar Jezus doet met name voor 
hoe je als geloofsspeler leeft, samen 
met anderen.

Buiten: Jezus heeft zijn doel voor 
ogen, maar is zich erg bewust van 
buiten. Soms lees je dat men hem 
wil afremmen, wil proberen Hem te 
doden of met strikvragen klem te 
zetten. Maar altijd zie je dat Jezus ook 
invloed heeft op de contacten buiten. 
Als iemand honger heeft, dan geeft hij 
eten. Als iemand ziek is, geneest hij en 
als er vragen zijn geeft hij antwoord. 
Het buiten beïnvloedt vaak het tempo 
van Jezus, maar het verandert niets 
aan zijn doel. 

Je hebt een heel aantal manieren die 
je helpen met boven, binnen , buiten 
vorm te geven in je geloofsleven. Zo 
zou boven kunnen gaan over hoe je 
God kunt leren kennen door de Bijbel 
en hoe je met God praat, hoe hij jou 
helpt door zijn Geest*. Binnen zou 
kunnen zijn dat je leert van anderen 
die al langer geloven, samen vieren, 
samen (aan)bidden en elkaar helpen. 
Buiten zou kunnen zijn dat je herkent 
wat jou afleidt van jouw doel, maar 
ook dat je leert hoe jij positief invloed 
hebt op buiten. 

*  Tijdens de teamdag gaan we het 
meer hebben over Gods Geest.
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“Ik heb een tijdje als straatevangelist 
gewerkt. Elke vrijdag ging ik op zoek 
naar mensen die in de stad Groningen 
onderdeel van het straatleven zijn. Je 
hebt het dan over zwervers, daklozen, 
junks en wat verder langskomt. Ik nam 
altijd koffie en nieuwe sokken mee. 
Mensen die zwerven kunnen namelijk 
vaak wel aan (tweedehands) kleding 
komen, maar sokken vaak niet. De 
sokken kreeg ik meestal van mensen 
die wisten dat ik dit elke vrijdag deed. 
Als je een beetje weet waar het 
straatleven plaatsvindt, zijn de mensen 
niet zo moeilijk te vinden. Ik sprak de 
mensen aan die ik daar tegen kwam, 
ik vroeg vaak of ze koffie wilden en 
praatte wat met ze. Allereerst wilde 
ik ze laten zien dat ze ook gewoon 
mensen waren. Dat ze het waard zijn 
om aangesproken te worden, ook al 
lopen de meeste mensen met een 
boog om hen heen. Ze zijn waardevol 
volgens God! 

Op een dag stonden er twee, voor mij 
onbekende, mannen bij het groepje 
mensen die ik wel vaker tegen kwam. 
Op mijn vraag of ze koffie wilden, 
begonnen ze direct te vloeken en mij 
belachelijk te maken. Ik heb ze toen 
genegeerd. Maar de week erop zag ik 
ze weer met z’n tweeën lopen. 

Mijn eerste gedachte was: net doen of 
je ze niet ziet. Maar voor deze groep 
ging ik toch de straat op!? Dus ik 
besloot ze weer aan te spreken. Maar 
toen ik ze vroeg of ze koffie wilden, 
reageerden ze net als de eerste keer. 
Daarop vroeg ik of ze wel sokken 
wilden, hier reageerden ze wel positief 
op! Ik heb de sokken gegeven en ben 
daarna direct doorgelopen. 

Een paar weken later werd ik 
gebeld. Het bleek één van de twee 
mannen te zijn. Via-via had hij mijn 
telefoonnummer gevonden en hij 
belde om mij te bedanken voor de 
sokken! 

Voor mij was hierin het boven: te weten 
hoe waardevol alle mensen voor God 
zijn, of ze er nu een puinhoop van 
hebben gemaakt of dat ze het wel 
redelijk in orde lijken te hebben. Door 
relaties die ik met andere volgers 
van Jezus heb (binnen) had ik de 
mogelijkheid om sokken uit te delen.

Buiten was hoe ik reageerde op 
de mannen: toen ze mij belachelijk 
maakten, maar ook toen ik hen weer 
aansprak. De twee mannen hadden 
invloed op mij, maar mijn reactie 
bepaalde hoe ik invloed op hen had.”  
 

DEEL JE GETUIGENIS (2 MIN.)
Hieronder lees je de getuigenis van Arend Jan. Het zou het mooiste zijn, 
wanneer één van de leiders zelf een persoonlijk getuigenis kan delen. Zie de 
bijlage voor een aantal tips om jouw verhaal te delen. 

HOE WERKT HET
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2. UIT DE PRAKTIJK (5 MIN.)
In de Bijbeltekst  die je hieronder kunt 
lezen komen een aantal aspecten 
voor die bij boven en binnen passen. 

- Welke aspecten ontdek je? 
-  Zie je hoe boven invloed heeft op 

binnen?
-  Bespreek met elkaar wat je hebt 

ontdekt.

Paulus bidt voor de kerk van Efeze:
14 Ik kniel en bid tot God, de Vader. 
15 God heerst over alle engelen in de 
hemel en over alle volken op aarde. 16 
Gods macht is groot. Daarom bid ik 
dat God jullie diep van binnen kracht 
wil geven door zijn Geest. 17 Ik bid 
dat hij jullie geloof zo groot maakt 
dat Christus altijd in jullie aanwezig 
is. En ik bid dat God door de liefde 
van Christus de kerk sterk wil maken 
en wil laten groeien. 18 Ik bid dat hij 
jullie en alle andere christenen wil 
leren hoe groot en diep die liefde is. 
19 Dan zullen jullie begrijpen dat die 
liefde groter is dan een mens zich 
kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf 
volledig in jullie aanwezig wil zijn. 20 
Gods macht is oneindig groot. Hij kan 
alles doen wat wij hem vragen, of waar 
wij aan denken, en zelfs nog veel meer. 
Zijn macht is nu al in ons aan het werk. 
21 Alle eer aan God, in heel de kerk, die 
bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer 
aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.  
(Efeze 3: 14-21, BGT)
 
 

HOE WERKT HET
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3. TEAMBUILDING  (5 MIN.)
Het boven-binnen-buiten model gaat 
over van anderen leren, zoals Jezus, 
maar ook van mensen uit je omgeving. 
Maar anderen kunnen ook van jou leren.

-  Schrijf bij boven, bij binnen en bij 
buiten in het onderstaande model wie 
voor jou belangrijke personen zijn op 
welk component. Dit mag met geloof te 
maken hebben, maar ook met andere 
gebieden in je leven.

 
-  Waar zou je eigenlijk wel meer willen 

leren, maar heb je nu geen ‘coach’ 
voor?

-  Welke persoon zou wel wat extra ‘samen’ 
van jouw kant kunnen gebruiken?   

4. LETS BRING IT TO GOD (5 MIN.)
Je bent niet gemaakt om alles alleen te 
doen, maar samen. Toch kan het zijn dat 
je jezelf wel eens alleen voelt, ook al zijn 
er veel mensen om je heen. 

-  Als je je regelmatig alleen voelt, hoe 
vind je dat? Wat zou je aan God willen 
vertellen? 

-  Als je je minder vaak alleen voelt, hoe 
vind je dat? Voor welke mensen zou je 
God willen bedanken?
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SPORTEN  (25 MIN.)
Probeer in het sporten 
iets terug te laten komen 
van boven- binnen- 
buiten.

Bijvoorbeeld: 
Boven: een coach die 
de opstelling en wissels 
bepaalt
Binnen: binnen het team 
elkaar aanmoedigen en 
aanwijzingen geven.
Buiten: spelers aan de 
kant/op de bank worden 
publiek voor één van 
beide teams.

COOLING DOWN: 
WAAR STA JE?
Je hebt vanavond 
nagedacht over boven- 
binnen- buiten. Maar 
zoals een tactiek alleen 
werkt wanneer je die 
ook oefent en uitvoert, 
zo willen wij je ook 
uitdagen om aan de 
slag te gaan met wat je 
vanavond hebt geleerd.  

Stap 1:
Knip de kaartjes van de 
bijlage uit. Schrijf op het 
kaartje de namen van 
twee personen.
Persoon 1: iemand 
waarvan jij denkt veel 
te kunnen leren over 
geloof.

Persoon 2: iemand 
waarvan je denkt dat 
diegene wel wat steun 
kan gebruiken of van 
jou kan leren.

Stap 2:
De komende week 
neem je contact met 
deze twee personen op.
Persoon 1: vraag of hij/zij 
jou wil helpen met jouw 
vraag (zie opdracht 3)
Persoon 2: vertel dat je 
aan hem/haar moest 
denken en dat je 
beschikbaar bent als 
hij/zij jouw hulp nodig 
heeft.

Let op: Voor dit soort 
dingen is best lef nodig. 
Maar vaak heb je maar 
30 seconden van moed 
nodig om het echt te 
doen. Succes!
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44“VICTORY
&BATTLE” 



042

AVOND 4 
VOOR DEZE AVOND HEB JE NODIG: 

PEN/STIFTEN EN PAPIER
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WELKOM
Gaaf om elkaar na de teamdag weer 
te zien! Hopelijk heb je er super veel 
aan gehad om samen op weg te zijn 
en te leren van elkaar. En daar gaan 
we ook nog mee door, want geloven 
doe je niet in je eentje en tegelijk heb 
je wel je eigen aandeel daarin. Zoals 
je als sporter zelf moet trainen en 
zelf je keuzes maakt wat goed is qua 
voeding, slaap, uitgaan enzovoort. Je 
zult zelf moeten leren omgaan met 
tegenslagen, strijd en overwinning. 
Zo gaan we ook kijken hoe dat in 
geloof werkt en vooral wat jouw 
aandeel hierin is. In de Bijbel gaat 
het vanaf het eerste boek over het 
slechte, het kwaad. Het gaat eigenlijk 
over een wereld, naast onze wereld, 
die wij niet zien, maar die er wel is. 
Het rare is dat eigenlijk iedereen 
deze wereld wel (her)kent. Het is 
een wereld waarin goed en kwaad 
strijden. Deze avond gaat erover hoe 
je dat herkent, er tegen kunt strijden 
en hoe je overwint. Strijd maakt je 
sterker, hoe gaaf is dat!? 

Warming-up (25 min.): samen sporten. 
Ga lekker competitief sporten.
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Basic 4 (30 min.)
WAAR GAAT VANAVOND OVER? (5 MIN.)
Je bent begonnen met de droom uit Basic 1. Weet je die nog? Het ging over 
worden zoals je bedoeld bent, maar heel vaak gaat dat niet zo makkelijk. Soms 
maken we keuzes die ons eigenlijk de andere kant op helpen. Vanavond gaat 
het over die strijd en ook over de overwinning. Strijd hoort bij het leven en strijd 
hoort bij geloven. 

1. WAARD OM VOOR TE STRIJDEN (4 MIN.)
Bedenk eens voor jezelf datgene waar je het hardst voor hebt gestreden of 
gewerkt om te krijgen.
- Beschrijf waarom je dit wilde;
- Beschrijf wat je ervoor gedaan hebt;
- Beschrijf hoe het voelde toen je dit bereikt had.

Deel dit met één of meerdere personen.  
Zijn er overeenkomsten tussen jullie verhalen?
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Om keihard voor iets te willen werken, 
moet het waardvol genoeg zijn om er 
je tijd, geld of energie in te steken. Het 
is als het ware een schat die het waard 
is om op te sporen, uit te graven en 
door te gaan tot je hem hebt. Of, 
om in sporttermen te blijven, het is 
het Olympische goud, dat record of 
dat kampioenschap dat je steeds 
weer drijft om verder te gaan. Soms 
struikel je, maar je hebt een doel dat 
zo waardevol en zo groot is, wat je 
dan ook tegenkomt wil je daarom 
overwinnen. Vanwege het grote doel 
lukt dat meestal ook.

Een schat uit de Bijbel
De Bijbel heeft het ook over een schat 
die het waard is om alles voor op te 
geven. Het is een plek waar je kunt 
worden zoals je bedoeld bent. Jezus 
noemt dit het Koninkrijk van God. Het 
wordt ook wel het koninkrijk van Licht 
genoemd. Een koninkrijk dat niet 
van deze aarde is. Een koninkrijk met 
Jezus als Koning. Niet een koninkrijk 
dat andere landen verovert en wil 
dat iedereen christen is, maar een 
koninkrijk dwars door alle landen 
heen. Je kunt dus tegelijkertijd 
Nederlander en burger van dit 
koninkrijk van Jezus zijn.

Dit koninkrijk gaat niet over politiek, 
maar over liefde! Een koninkrijk met 
andere regels en vooral een andere 
koning dan hier op aarde. Koning 
Jezus, die regeert doordat hij alles 
over heeft gehad voor de mensen. 
Een koning die liet zien hoe je kunt 
leven, vol van liefde voor God en de 
ander en zijn volgelingen helpt om 
zo te kunnen leven: vol vreugde en 
liefde. 

Maar hier op aarde heeft het kwaad 
nog wel macht. Er is namelijk ook 
een koninkrijk van duisternis. Ook 
al is dit koninkrijk overwonnen, het 
is er nog wel. De strijd gaat dan ook 
NIET tussen mensen die Jezus willen 
volgen en mensen die dat (nog) niet 
doen. De strijd komt omdat het kwaad 
niet wil dat Gods koninkrijk hier op 
aarde ruimte krijgt. Want op elke plek 
waar Jezus de koning is, heeft het 
kwaad geen ruimte meer.

HOE ZIET DIE STRIJD ERUIT?
De strijd is bezig op drie fronten, 
namelijk de strijd met de Satan, de 
strijd in onszelf en de strijd met de 
wereld om ons heen. 

Onderwijs



046

De Satan
Het kwaad dat je in de Bijbel tegenkomt is 
de persoon van de duivel, ook wel Satan 
genoemd. Satan was een engel die zelf als 
God wilde zijn. Hij is eropuit om alles wat 
God mooi heeft gemaakt te vernietigen. 
Hij is de vijand van God die nog steeds 
ruimte krijgt om rond te gaan. Hij kent de 
zwakke plekken van mensen en probeert 
die ook uit te buiten. Dit is een strijd die we 
te strijden hebben, meestal in de vorm van 
verleiding.

Strijd in ons
Goede keuzes maken gaat niet vanzelf, 
maar we hebben nu Gods hulp daarbij 
en kunnen nu echt overwinningen 
behalen! Dit gaat niet zonder slag of stoot, 
verkeerde gewoonten heb je niet maar 
zo doorbroken, maar met God komt die 
overwinning in jezelf weldegelijk!

De wereld om ons heen
De wereld om ons heen werkt niet met het 
systeem van Koning Jezus, van liefde en 
vreugde, maar met het systeem van geld 
en macht. Dit levert ook strijd op. 

Strijd hoort bij het leven, hoort bij sport, bij 
alles wat waardevol is. Dus zeker ook bij het 
volgen van Jezus. Als je Jezus volgt ben je 
onderdeel van die strijd. Je kunt van alle 
kanten aanvallen verwachten: vanuit jezelf, 
vanuit de wereld én vanuit de geestelijke 
wereld, daarom is het zo verstandig om 
je optimaal te wapenen én te ontdekken 
dat je met Jezus de overwinning al op zak 
hebt! Een strijd waarvan de overwinnaar 
al bekend is: Jezus. Op elke plek waar jij 
komt, komt Jezus met jou   binnenlopen.
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UIT DE PRAKTIJK… (5 MIN.)
Deze opdracht wil je inzicht geven in hoe de strijd kan gaan. Wanneer 
je de truc van je tegenstander kent, kun je jezelf beter voorbereiden. 
Lees de onderstaande tekst uit de Bijbel en zie hoe Satan reageert.

De duivel wil Jezus laten zondigen
“De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen 
om Jezus te laten zondigen. Veertig dagen en nachten was Jezus in 
de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen. Toen 
kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? 
Zeg dan dat deze stenen in brood moeten veranderen!’” Hiermee 
wil Satan zeggen: “Neem een short-cut! Wees niet slechts een 
‘gewoon’ mens, maar maak gebruik van je goddelijke privileges. Be 
a Superman!” 

“Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van 
brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God 
spreekt.»’ Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette 
hem op het dak van de tempel, en hij zei: ‘Jij bent toch de Zoon van 
God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: 
«God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult 
je voet niet stoten tegen een steen.»’   Hiermee wil Satan zeggen: 
“Span God voor je karretje!”

“Maar Jezus zei: ‘In de heilige boeken staat ook dit: «Je mag de 
Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’ Daarna 
nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle 
machtige koninkrijken van de wereld zien, en hij zei: ‘Ik geef jou al die 
koninkrijken. Maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren.’”
Hiermee wil Satan zeggen: “Ik bied je een weg zónder lijden aan.” 

“Maar Jezus zei: ‘Ga weg, Satan. In de heilige boeken staat: «Kniel 
alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen hem.»’ Toen ging de 
duivel weg, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.” 
(Mattheüs 4: 1-11)

-  Bespreek in tweetallen: op welke punten probeert de duivel Jezus 
te “pakken” 

- Herken je deze punten? En hoe ze jouw keuzes beïnvloeden?

NEXT MOVE BASICS
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2. YOUR WEAK SPOT (5 MIN.)
Elke sporter weet zijn of haar 
zwakke en sterke kanten. Zijn/haar 
tegenstander weet die ook vaak en 
soms zelfs nog beter. Wat zijn jouw 
zwakke en sterke punten? 
- Sterke punten:

- Zwakke Punten:

3. JOUW WAPENUITRUSTING  
(5MIN.)
Je weet nu hoe je de strijd kan 
herkennen en misschien ook wel 
je “weak spots”. Opdracht 4 en 5 
geven je tools om te strijden. Zoals 
een American Football speler 
beschermingen draagt is er ook voor 
ons  een ‘outfit’. De Bijbel heeft het 
dan over een wapenrusting, zoals een 
Romeinse soldaat dat in die dagen 
droeg: een gordel, borstpantser, 
schoenen, schild, helm en een zwaard.
Het wordt de wapenrusting VAN GOD 
genoemd. Je strijdt dus niet door naar 
je eigen kracht te kijken, maar je focust 
op wie God is, wat Hij heeft gedaan en 
beloofd.

Bespreek in tweetallen:
- BEGRIJP je deze wapenrusting? 
-  HOE kan je dit inzetten voor jouw 

‘weak spots’ en in je gewone 
leven? 

4. LETS BRING IT TO GOD (5 MIN.)
Bidden is ook een wapen. Je brengt 
dan de dingen in je leven bij God. God 
is degene die liefde is, maar ook alles 
kan en wil laten meewerken voor ons 
zoals goed voor ons is.
-  Welke strijd zou je bij God willen 

brengen?

SPORTEN  (20 MIN.)

COOLING-DOWN: WAAR STA JE? 
(5 MIN.)

Het ging vandaag over strijd. De strijd 
is vooral een keuze. Waar sta je?

IK BEN MOE EN OPGEHOUDEN TE 
STRIJDEN - IK STRIJD ALLEEN - IK 
BEN MOE VAN ALLEEN STRIJDEN EN 
ZOEK EEN ANDERE WEG - IK TREK DE 
WAPENRUSTING VAN GOD AAN



DE GORDEL VAN DE WAARHEID
Jezus zegt: “Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven, 

de enige Weg tot God.” - Johannes 14:6
Hij is mijn Heer, mijn Redder en mijn grootste Vriend

HET BORSTPANTSER VAN DE GERECHTIGHEID
Ik kan recht voor God staan door wat Jezus heeft gedaan. 

“Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed om ons van de zonden te 
verlossen, daardoor is ALLES wat wij misdaan hebben vergeven, wat 

een ongelofelijke genade.” - Efeze1:7

SCHOENEN VAN HET EVANGELIE VAN VREDE
Heer, wilt u vandaag mensen op mijn pad brengen aan wie ik het 

evangelie, uw goede nieuws kan vertellen? Dank u wel Heer, dat U mij 
de kracht en de vrijmoedigheid geeft om het goede nieuws door te 

vertellen. > Filippenzen 4:13

HET SCHILD VAN HET GELOOF
Het schild van het geloof hef ik op om ieder pijl van de duivel af 
te weren. Ieder rotgedachte stuur ik weg in de Naam van Jezus. 
“Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel en hij zal van je 

vluchten.” - Jakobus 4:7

DE HELM VAN DE REDDING
De helm van de redding zet ik op mijn hoofd om mijn gedachten te 

beschermen. Heer vul mijn gedachten met liefde, blijdschap en vrede. 
“Heer U bent mijn Rots en mijn Behoud. U geeft dekking in de strijd.”

 - Psalm 140:8

HET ZWAARD VAN DE GEEST
Het zwaard van de Geest is het Woord van God en het Woord zegt:

“Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is.” - 1Johannes 4:4b

DE HEILIGE GEEST
Vul mij van top tot teen, maak mij vol van uw Hemelse Kracht.

“Wordt vervult met de Heilige Geest.” - Efeze 5:18
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 De Wapenrusting van God
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“MATCH DAY” 
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Veel mensen zouden wel een 
sporter willen zijn. Ze denken na 
over sport, kijken ernaar op tv en 
weten er van alles over. Maar om 
een sporter te kunnen zijn moet je 
een extra stap zetten. Je moet van 
de bank af, de juiste sportkleding 
aan en gaan trainen. 

Voor veel sporten komt er nog 
iets bij: Match Day. Je traint 
ervoor om dan te laten zien wat 
je hebt geleerd en wat je kunt. 
Je bent niet een speler van een 
Olympisch team om alleen maar 
mee te trainen. Nee, het gaat om 
de Match Day, hoe spannend ook. 
In het geloof bestaat er ook zoiets, 
daar gaat het vandaag over.

 AVOND 5   
>  VOOR DEZE AVOND HEB JE NODIG: 

PEN/STIFTEN EN PAPIER, FLAP-
OVER/WHITEBOARD, T-SHIRTS MET 

NAMEN VAN DE DEELNEMERS.
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Praat met elkaar over wat een 
Match Day inhoudt en welk gevoel 
je erbij hebt. Is het leuk, spannend 
of stressvol? Ervaar je teleurstelling 
als je niet speelt? 

1. MATCHDAY
-  Schrijf (alle) steekwoorden op 

waar jij aan denkt bij “matchday”.
-  Deel met elkaar waarom je die 

woorden opschreef.

Warming-up (25 min.): 
samen sporten.  

Doel: nabootsen van 
een toernooi. Creëer het 

gevoel van een Match 
Day, inclusief opkomst 

met muziek, voorstellen, 
publiek met vlaggen en 

trommels etc.

Basic 5 (30 min.)
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DE TOESCHOUWER
Sportsterren trekken altijd veel 
aandacht. Fans en toeschouwers 
zwermen om hen heen, dragen een 
T-shirt van ‘hun’ held en ‘hun’ cluppie. 
Ze weten alles van hun held, hun sport, 
kennen de liederen die gezongen 
worden tijdens de wedstrijden, 
juichen mee, schreeuwen mee. Na 
de wedstrijd gaat de supporter weer 
naar huis, de ene keer blijer dan de 
andere keer. Op naar de volgende 
wedstrijddag.

DE SPELER
De één is stiller, de ander maakt juist 
herrie, maar bij alle spelers voel je 
wel spanning op de wedstrijddag. 
Want dat is anders dan een ‘gewone 
training’. Zelfs als er niet zoveel op het 
spel staat.
Waarvoor je getraind hebt, moet er 
nu uitkomen! Na de wedstrijd gaat de 
speler naar huis, de ene keer blijer dan 
de andere keer. Eerst herstellen en 
dan op naar de volgende trainingen, 
om zich vervolgens klaar te maken 
voor de volgende wedstrijddag. 

DE KLEEDKAMER IN
Als het over Jezus volgen gaat kan 
het net zo zijn. De toeschouwers 
weten van alles over het geloof en 
over Jezus. Ze kennen de christelijke 
liedjes, die ze vol passie mee zingen 
en ze kijken echt uit naar de volgende 
keer dat ze weer samen zijn. 

Alleen is Jezus niet opzoek naar 
toeschouwers. Hij zoekt spelers. 
Spelers die samen trainen en niet 
alleen trainen, maar zich ook samen 
opmaken voor de wedstrijddag. 
Trainen doe je samen met je team of bij 
sommige sporten alleen met je coach 
en trainer. Tijdens de training dragen 
sporters hun eigen sportkleding. In 
Jezus’ team spelen, betekent naast 
samen trainen ook de keus maken 
het veld op te gaan. Herkenbaar zijn 
als spelers van Jezus, sterker nog als 
vrienden van Jezus. Jezus zegt heel 
simpel: “Volg mij.” Je laat je gewone 
(sport)kleding achter in de kleedkamer 
en komt in je wedstrijdtenue het veld 
op. Herkenbaar zijn als ‘Team Jezus’ 
en samen de wedstrijd spelen met 
alles wat daarbij hoort. 

Onderwijs



NEXT MOVE BASICS 055



056

Team Jezus draait maar om één persoon: Jezus! 
Hij is ons voorbeeld, hij geeft ons een nieuwe 
start, hij laat ons zien hoe we bedoeld zijn als 
mensen. 

Jezus wil graag dat mensen bij team Jezus 
komen. Discipelen (leerlingen) maken noemt 
Jezus dat. Jezus geeft zijn leerlingen ook 
de opdracht om mensen bij Team Jezus te 
brengen. Hij zegt: “Ga dus op  weg  en maak alle 
volken tot mijn  leerlingen, door hen te  dopen  in 
de naam van de Vader en de Zoon en de  heilige  
Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” 
(Mattheüs 28: 19-20)

Je zou kunnen zeggen dat deze woorden van 
Jezus uit 3 stappen bestaan:

1.  Ga: In Team Jezus gaan de spelers op weg 
om IEDEREEN te vertellen over Jezus, met als 
doel dat ze leerlingen worden. 

2.  Leer en doe: Team Jezus draait om Jezus, 
maar wij zullen echt moeten leren van Jezus. 
De Bijbel noemt het zelf wel eens dwaasheid. 
Het is geen heldenverhaal waarin de sterkste 
wint. Team Jezus is een levenslang (samen) 
leren van en over hem. En je daar ook naar 
gedragen, dus het ook doen. Niet de sterkste, 
maar de liefde wint daarbij.

3.  Doop: De doop is een teken dat je bij Jezus 
hoort en bij de rest van zijn leerlingen. Het 
staat symbool voor het schoonwassen van 
je fouten en dat die fouten als het ware dood 
zijn.  

TEAM JEZUS
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2.UIT DE PRAKTIJK… (5 MIN.)
Team Jezus = Jezus volgen.

Hieronder staan twee voorbeelden uit de Bijbel waarin mensen 
dezelfde oproep krijgen: word in plaats van toeschouwer een 
speler! Word discipel en VOLG MIJ!

“Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en 
Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het 
meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal 
van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten 
achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met 
het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun 
vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden 
hem.” (Marcus 1: 16-20)
“Toen ze verdergingen, kwam er iemand op Jezus af. Hij knielde 
voor Jezus en vroeg: ‘Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven 
krijgen?’ Jezus zei tegen hem: ‘Je noemt mij goed, maar waarom? 
Alleen God is goed, verder niemand. En je weet toch welke regels 
er in de wet staan? Je mag niemand vermoorden. Je mag niet 
vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. En je moet 
eerlijk zijn en respect hebben voor je vader en je moeder.’ Toen zei 
die man: ‘Meester, ik houd me aan al die regels. Al mijn hele leven.’ 
Jezus keek vol liefde naar de man. Hij zei: ‘Er is nog één ding dat 
je moet doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het 
geld aan de armen. Dan ligt er in de hemel een grote beloning voor 
je klaar. Als je alles weggegeven hebt, kun je terugkomen en met 
mij meegaan.’ Toen de man dat hoorde, werd hij somber. Hij liep 
teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.” (Marcus 10: 17-22) 

Bedenk bij het tweede voorbeeld wel dat het specifiek over een 
rijke man gaat. Dus Jezus volgen wil niet altijd direct zeggen dat je 
al je geld allemaal weg moet geven. Het gaat vooral over de plek die 
Jezus heeft voor jou. Bij deze rijke man was zijn geld belangrijker 
dan Jezus.

- Wat valt je op aan de 2 stukjes?
- Kun jij je de reactie van de rijke man in voorbeeld 2 voorstellen?
- Op wie lijk jij het meest en waarom?
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3. DE KLEEDKAMER UIT (5 MIN.) 
Zoals je in je eigen kleding 
de kleedkamer ingaat en in je 
wedstrijdtenue eruit komt, zo 
heeft Jezus het ook bedacht voor 
zijn team, zijn volgelingen. Je zou 
kunnen zeggen een tenue met drie 
kledingstukken. Je kunt één ervan 
aantrekken. 

GAAN:
Allereerst moet je zelf achter Jezus 
aangaan, samen met anderen. Maar 
het betekent ook dat jij (op den duur) 
anderen mag meenemen achter 
Jezus aan.

LEREN ONDERHOUDEN:
Je blijft je leven lang leren wie God 
is en wat Jezus voor je gedaan heeft. 
Samen met anderen en vanuit de 
Bijbel blijf je leren en oefenen hoe je je 
geloof elke dag praktisch kunt maken. 
Maar ook hier betekent het dat jij dit 
weer aan anderen mag gaan leren. 
Wat jij geleerd hebt toen je samen 
met anderen op weg gegaan bent 
achter Jezus aan, mag je ook weer 
doorgeven.

DOOP:
De doop is een teken dat je bij 
Jezus hoort en bij de rest van zijn 
volgelingen. De Bijbel noemt dat 
de kerk of gemeente. De doop staat 
symbool voor het schoonwassen van 
je fouten en dat die fouten als het 
ware dood zijn. 

Over de doop kan je coach 
misschien nog wat uitleg geven en 
vertellen over hoe dat er in zijn of 
haar kerk aan toe gaat. 

Gaan, leren onderhouden en dopen 
horen bij team Jezus … 
•  De eerste stap is om te gaan. Het 

feit dat je hier vanavond bent is al 
zo’n stap op weg naar Team Jezus. 
Voelt dit ook zo voor jou?

•  In het geloof is leren en doen aan 
elkaar verbonden. Alleen kennis 
is mooi, maar zonder het uit te 
kunnen voeren is het zinloos. Noem 
eens voorbeelden waarbij leren en 
doen heel mooi samengingen of 
juist niet.

• Ben je bekend met dopen? 
•  Als je nog niet gedoopt bent, heb 

je er wel eens over nagedacht om 
dat te laten doen? 

•  Als je gedoopt bent, heb je wel 
eens nagedacht over de betekenis 
daarvan ?
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SPORTEN (15 MIN.) 
Alvast voor volgende week
Het thema van de laatste avond 
is ‘We are the Champions’. Een 
kampioenschap hou je niet stil! Nee, 
dat laat je zien. Je nodigt mensen uit 
om mee te vieren. Op een kar door 
de stad en iedereen mag het weten, 
iedereen móet het weten: ‘We are the 
Champions!’ 

En ook de sporters worden 
geïnterviewd: “Wat ging er door 
je heen? Wat is het geheim van je 
succes?” Om je alvast hierop voor te 
bereiden, kan je deze week nadenken 
over de volgende vragen: 

•  Denk na over wat je zou willen 
vertellen over de afgelopen avonden. 
Wat is jou bijgebleven en wat heb je 
toegepast? Wat zou je verder willen 
leren of doen? Denk ook eens na 
over wat je nog  nodig hebt.

•  Denk na over wie je wilt uitnodigen 
voor deze avond om alle verhalen 
te horen. Probeer allemaal iemand 
mee te nemen. Met name iemand 
waarvan je denkt: Team Jezus is echt 
wat voor hem of haar!

•  Denk na over hoe jullie gaan sporten 
samen met de mensen die je gaat 
uitnodigen.

COOLING-DOWN:  
WAAR STA JE? (5 MIN.)
Als het is gelukt om shirts te 
maken met namen van de 
deelnemers, kan je die nu in de 
kleedkamer hangen. 
Iedereen kan kiezen uit de 
volgende opties: 
1.  Je doet het shirt in je tas 

en neemt het mee. Je weet 
nog niet of je speler bent of 
toeschouwer van Team Jezus;

2.  Je neemt het T-shirt mee de 
zaal in, maar hebt het (nog) 
niet aan. Je wilt wel, maar bent 
nog aan het nadenken over 
meedoen in Team Jezus;

3.  Je komt binnen met het T-shirt 
aan. Je wilt Jezus volgen en 
speler zijn van Team Jezus.
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“ WE ARE THE
 CHAMPIONS” 
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66“ WE ARE THE
 CHAMPIONS” 
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WELKOM
Het is al de laatste avond en we 
gaan het hebben over het zijn van 
kampioenen! Maar kampioen word 
je niet zomaar, daarvoor heb je 
veel gedaan. Dat gaan we vieren! 
Samen willen we terugkijken en ook 
alvast vooruit kijken. Zoals aan de 
kampioen bijna altijd direct gevraagd 
wordt: “Hoe ga je dit succes volgend 
seizoen vasthouden?” Wie hebben 
jullie uitgenodigd om vanavond mee 
te genieten en de verhalen te horen?

AVOND 6 
VOOR DEZE AVOND HEB JE 

NODIG: OP GEKLEURD (A3) PAPIER 
UITGEPRINTE VERSIE VAN DE 

LADDER UIT DE COOLING-DOWN. 
EVENTUEEL EEN HAPJE EN 

DRANKJE VOOR DE FEESTELIJKE 
AFSLUITING.
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Warming-up (25 min.): samen 
sporten. Doe met het sporten 
dat wat je vorige week samen 

hebt besproken te doen, 
bijvoorbeeld een toernooitje  

of een dansvoorstelling.

WAAR GAAT VANAVOND OVER? 
De Next Move Basics avonden gaan over 
de basiszaken van het Christelijk geloof. 
Tot een jaar of dertig geleden waren heel 
veel mensen gelovig, nu wordt dat steeds 
minder. Toch geloven mensen altijd wel in 
iets. Je kunt haast niet anders. Je bent zo 
gemaakt lijkt het wel. Door Next Move Basics 
kijk je op een bepaalde manier naar geloof. 
Eigenlijk zou je moeten zeggen; we kijken 
vanuit een bepaald persoon naar geloven. 
Deze persoon is Jezus, ook wel Christus 
genoemd (de door God beloofde Koning 
die alles nieuw zal maken). Daarom worden 
zijn volgelingen Christenen genoemd. 

Veel mensen, zowel oud als jong, hebben 
eigenlijk geen idee meer wat dit geloof 
in Christus is. En toch hebben ze er een 
mening over. Of die mening klopt? Hopelijk 
ontdek je vanavond waarom wij enthousiast 
zijn over Jezus.

Basic 6 (30 min.)
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1. VOOR DE GASTEN (2 MIN.)
“De Next Move Basics avonden 
gaan over de basiszaken van het 
Christelijk geloof.” Wat denk jij dat 
er tijdens deze avonden is gedaan, 
besproken en geleerd?
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Schrijf eens een aantal dingen op:

                (5 min)
Tijdens een avond leren we zoals je 
dat op een sportveld zou doen. We 
leren door het uit te leggen, een stukje 
onderwijs dus, maar vooral door het te 
doen. Nadenken en doen hoort in de 
sport bij elkaar. Bij geloven is dat net 
zo. Je moet wat je gelooft ook doen. 
Geloof zonder daden is dood, zegt de 
Bijbel. Waarom? Omdat je zo gemaakt 
bent. Je hoofd, je verstand, je passie, 
je lijf, alles hoort erbij. In de sport, 
maar ook in geloof. Praten over wat 
er gebeurt, hoort er net zo goed bij.  

Jezus zegt: “Jullie zijn mijn vrienden 
en ik wil dat je getuigt over mij 
en wat je meemaakt met mij.”  
 
Niet alleen wat je weet, maar ook 
waar je zelf getuige van bent. Je 
leert van de ervaring van anderen 
en anderen kunnen je enthousiast 
maken. Wie kan beter enthousiast 
vertellen over het kampioenschap 
dan degene die kampioen is?! 
Wie kan beter vertellen over Jezus dan 
degene die hem kennen? Wie kan beter 
vertellen over Next Move Basics dan de 
deelnemers zelf?

2. GETUIGENISSEN (15 MIN.)
We gaan nu een aantal verhalen 
horen van wat de deelnemers hebben 
meegemaakt en na het sporten horen 
we er nog een paar. Na elk verhaal is 
er ruimte om vragen te stellen. 

Onderwijs

SPORTEN (25 MIN.) 
Laat eventueel na het sporten ook 
een paar deelnemers hun verhaal 
vertellen.   

COOLING-DOWN:  
WAAR STA JE? (10 MIN.)
We sluiten altijd af op dezelfde manier: 
‘Waar sta jij…?’

Je kunt hier kiezen waar je staat in het 
geloof. Het is niet goed of fout, maar 
om fysiek een keuze te maken is net 
als in sport: je hoofd, je hart en je lijf 
werken samen. 

Deze ladder hebben we op avond 2 
besproken. Waar op de ladder zou je 
(nu) gaan staan en waarom?

JEZUS, IK HEB GEEN 
IDEE OF U BESTAAT.

JEZUS, WILT U LATEN 
ZIEN WIE U BENT?

IK WIL BIJ 
TEAM JEZUS!

JEZUS, IK WIL U EERST 
BETER LEREN KENNEN

 EN VERTROUWEN

Het is leuk om deze avond feestelijk af 
te sluiten met een hapje en een drankje.     
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AVOND 3 - WARMING UP. (5 MIN.)

Er is één tikker: de jager. De jager 
kan de andere spelers aftikken door 
hen met de bal te raken (gooien of 
aantikken). De spelers die getikt zijn 
gaan op de plek waar ze getikt zijn 
op de grond zitten. De jager heeft 1½ 
minuut de tijd om zoveel mogelijk 
mensen te tikken. We spelen drie 
rondes, elke ronde een nieuwe jager.
Wat je niet vertelt is deze regel: de 
enige manier om weer ‘vrij’ te komen 
is door de jager aan te raken, terwijl je 
op de grond zit.

De 1e ronde speel je zonder deze 
regel aan iemand te vertellen. Als 
de jager iemand tikt, gaat die zitten. 
Mocht iemand die zit toch per 
ongeluk de jager aanraken, terwijl 
die langs loopt, dan noem je snel zijn 
naam en zeg je dat diegene vrij is 
zonder verdere uitleg.

De 2e ronde neem je de jager en 
één van de spelers in vertrouwen. Je 
legt de regel om vrij te komen alleen 
aan hen uit. Zij mogen dit ook niet 
aan de anderen vertellen. De tikker 
moet zelfs de speler die het weet de 
gelegenheid geven om weer vrij te 
komen. Het kan nu zijn dat anderen 
er ook achter komen. 

De 3e ronde mogen degene die 
het weten hoe je vrij komt dit 
doorvertellen aan de anderen. Als ze 
slim zijn doen ze dit zachtjes, zodat 
de jager geen idee heeft waarom 
iedereen steeds vrij is.

Je sluit het spel af met de regel aan 
iedereen te vertellen. Leg uit dat 
het lijkt op hoe je leert geloven: je 
hebt anderen nodig. De één weet 
iets en leert dat aan de ander, door 
iemand anders te helpen of door 
het te vertellen en voor te doen. Als 
niemand je iets vertelt, hoe moet je 
dan weten wat je moet doen? Je moet 
dan toevallig de regel ontdekken of je 
bent af en blijft af.

BIJLAGE 1 Tikspel
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TEAMDAG 
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BIJLAGE 2 TEAMDAG 

DE ONDERWERPEN
Onderstaande lessen geven 
een invulling aan de besproken 
onderwerpen. Je bent vrij om dit op 
je eigen manier in te zetten tijdens de 
teamdag. Belangrijk is om hierbij voor 
ogen te houden dat alles gericht is 
op het versterken van de relatie met 
de jongeren. De onderwerpen zijn 
daarom kort en afgebakend. 

VOORBEREIDING
Neem de teksten van tevoren goed 
door en bedenk hoe dit het beste kan 
aansluiten bij de jongeren. Pas het zo 
nodig aan, gericht op je eigen context. 

GEBED
Rondom teamdagen komt vaak 
geestelijke strijd voor. Wees je hiervan 
bewust en wapen je hier tegen. 
De teamdag voorbereiden begint 
met gebed. Het zou mooi zijn als er 
ook betrokken mensen tijdens het 
weekend voor jullie blijven bidden.

GENIET
Maak er voor de deelnemers én 
coaches een topdag van, waarbij het 
samen optrekken het hoogtepunt is. 
Samen sporten, samen eten en ook 
samen opzoek naar Jezus!

In de bijlage vind je drie uitgewerkte programma’s voor de teamdag. In principe 
kan de teamdag één dag zijn. Mocht je toch in de gelegenheid zijn om er een 
overnachting aan toe te voegen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Dat biedt 
extra mogelijkheden om te verdiepen. Hiervoor zijn het tweede (met avond) en 
derde (twee dagen) schema toegevoegd.
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OPDRACHT 1 (5 MIN.)
Veel super populaire sporten zijn 
bij ons in Nederland niet zo bekend. 
Kies, in een drietal, één van de 
onderstaande sporten en schrijf 
in twee minuten zoveel mogelijk 
feiten op over deze sport. Het mag 
gaan over de geschiedenis van de 
sport, over de regels en/of over de 
sterspelers uit deze sport. Je mag je 
mobiel gebruiken. Je kunt kiezen uit:
• Nr. 2 sport ter wereld: Cricket;
• Nr. 7 sport ter wereld: Honkbal;
• Nr. 8 sport ter wereld: Golf.

Je weet nu iets over de sport die je net 
gekozen hebt. Maar kén je die sport 
nu ook? Om een sport te begrijpen 
kun je er gewoon aan beginnen, 
gewoon starten met golf ofzo. Alleen 
werkt dat best raar, want hoe speel je 
golf? Welke regels zijn er en waarom? 
Je leert het beste de sport kennen 
door de juiste materialen te gebruiken 
en je er in te verdiepen, het liefst met 
iemand die er veel van weet.

Bij geloven heb je de Bijbel nodig. 
Geloven zonder de Bijbel kan niet. 
En daar heb je iemand bij nodig. 
Bijbellezen zonder iemand is als het 
beginnen aan een sport zonder hulp 
en uitleg.  

ONDERWIJS (8 MIN.)
De Bijbel is het meest verkochte boek 
op aarde. Eigenlijk is het geen boek 
maar een hele bibliotheek van maar 
liefst 66 boeken. 

Het zijn geschiedenisboeken, 
levensbeschrijvingen, gedichten, 
profetieën, brieven, enzovoorts. De 
Bijbel is ook een heel oud boek. 
Sommige stukken zijn zo’n 3500 jaar 
geleden geschreven. En toch is de 
Bijbel nog steeds van betekenis in 
onze tijd! Iedereen die de Bijbel leest 
zal zien dat de woorden nog steeds 
van toepassing zijn op ons leven 
vandaag de dag.

Niet uit de hemel komen vallen
De Bijbel, zoals we die in boekvorm 
kennen, is niet kant en klaar uit de 
hemel komen vallen. Tussen het 
ontstaan van het eerste en laatste 
Bijbelboek zit meer dan 1500 jaar. 
Het is een eenheid en verzameling 
van losse en heel verschillende 
geschriften. De Bijbel is een unieke 
verzameling geschriften. Het woord 
‘Bijbel’ is afgeleid van het Griekse 
Biblia dat ‘boeken’ betekent. 
Die boeken bevatten de heilige 
geschriften van joden en christenen. 
Het gedrukte en gebonden boek 
zoals wij dat kennen heeft twee delen, 
66 boeken, honderden hoofdstukken 
en duizenden verzen. Dit boek heeft 
een lange geschiedenis. Veel van 
de gebeurtenissen, godsdienstige 
wetten en leefregels, verhalen, 
liederen, ideeën, profetieën en 
spreuken zijn eerst van generatie op 
generatie mondeling doorgegeven.

ONderwerp 1:  DE BIJBEL - WAT IS HET EN WAAROM 
ZOU IK ERIN LEZEN? (30 MIN.)
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Verschillende schrijvers
Naar men aanneemt zijn de boeken 
van de Bijbel in een periode van ruim 
1600 jaar, ongeveer tussen 1500 
v.C. en 100 n.C. op verschillende 
momenten en plaatsen op schrift 
gesteld. Onder de schrijvers zaten 
koningen, boeren, mannen, vrouwen, 
dokters en theologen. Aan het einde 
van de eerste eeuw werden de 39 
boeken van het Oude Testament 
vastgesteld en in het jaar 397 werden 
de 27 boeken van het Nieuwe 
Testament samengesteld. Er zijn 
nog een paar andere geschriften 
verschenen waarvan bepaald moest 
worden of ze Christelijk waren. Naast 
wetenschappelijk en theologisch 
onderzoek, vertrouwen we ook op 
God dat Hij in staat is om zo’n proces, 
waarin wordt bepaald welke boeken 
wel en niet tot de Bijbel behoren,  te 
leiden.

Waarom lezen Christenen Bijbel? 
Het antwoord op deze vraag ligt 
in de Bijbel zelf: “Elke schrifttekst 
is door God geïnspireerd en kan 
gebruikt worden om onderricht te 
geven, om dwalingen en fouten te 
weerleggen, en om op te voeden tot 
een deugdzaam leven.” (2 Timoteüs 
3:16) Dit vers vertelt ons dat God 
de volledige Schriftteksten heeft 
geïnspireerd en dat dit voor ons zelf 
goed is.
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“Nooit is een profetie voortgekomen 
uit menselijk initiatief: mensen die 
namens God spraken werden daartoe 
altijd gedreven door de Heilige 
Geest.” (2 Petrus 1:21) God zelf 
inspireerde dus de schrijvers om op te 
schrijven wat Hij belangrijk vond voor 
ons mensen om te weten van Hem. 
Dit betekent niet dat de schrijvers 
door God als een soort veredelde 
‘typemachines’ werden gebruikt. 
Maar dat ze volledig zichzelf bleven 
en hun eigen creativiteit, gaven en 
talenten inzetten bij het schrijven 
en tegelijkertijd volledig door God 
geïnspireerd werden. Daarom 
zie je verschillende schrijfstijlen 
en woordgebruik, maar toch een 
eenduidige boodschap van God door 
alle Bijbelboeken heen. We zeggen 
daarom dat de Bijbel Gods Woord is, 
dat is opgeschreven door mensen. 
Christenen geloven dat zoals de 
Geest geholpen heeft om Gods 
Woorden op papier te krijgen, dat 
de Geest ook helpt om die Woorden 
van God te begrijpen wanneer je ze 
leest en bestudeert. Daarom bidden 
Christenen vaak vóórdat ze uit de 
Bijbel gaan lezen om God zelf om hulp 
te vragen het te begrijpen. 

EÉN HOOFDPERSOON
De Bijbel: zesenzestigboeken over 
een periode van duizenden jaren… 
en toch heeft de Bijbel maar één 
hoofdpersoon: Jezus.
Jezus zelf zegt dat het hele oude 
testament over hem gaat. Over 
een wandeling die Jezus met twee 
leerlingen doet staat er: “En Jezus 
legde hun uit wat er over hem in 
de heilige boeken stond. Hij begon 
bij de boeken van Mozes en al 
de profeten.” (Mattheüs 24:17)  
 
Ergens anders zegt Hij zelfs: “Welnu, 
de Schriften getuigen over mij (…) Als 
u Mozes zou geloven, zou u ook mij 
geloven, hij heeft immers over mij 
geschreven.” (Joh. 5:39, 46). Jezus 
spreekt hier over het hele Oude 
Testament. In het Oude Testament 
werd de betekenis van Jezus komst, 
leven, sterven, opstanding én 
wederkomst al weergegeven. 

De Bijbel is dus Gods verhaal met 
mensen, met Jezus in de hoofdrol. 
Wil jij Jezus leren kennen, dan kun je 
hem in de Bijbel vinden. Wil je weten 
hoe gaaf God jou vindt, dan kun je dat 
vinden in de Bijbel. Wil je weten hoe jij 
het meest uit het leven kunt halen op 
Gods manier? Ook dat kun je vinden 
in de Bijbel. 
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OPDRACHT: RAAD DE HOOFDPERSOON (12 MIN.)
Als je feiten hoort over iemand, zonder dat je de naam hebt gehoord, dan kan 
je er achter komen over wie het gaat. Hoe meer feiten je hoort, hoe sneller je bij 
één specifieke persoon uitkomt. Raad bij de volgende omschrijvingen en feiten 
om wie het gaat. Je mag maar één keer raden. Onderstaande voorbeelden gaan 
over Lionel Messi en Epke Zonderland. Je kunt ook zelf een sporter kiezen, die 
je wilt omschrijven. 

LIONEL MESSI:
Deze sporter…
• Heeft een Spaanse nationaliteit;
• Speelde bij 3 clubs;
• Begon met 5 jaar bij de eerste club;
•  Scoorde in 2005 het eerste Champions League goal;
•  Wist in het eerste seizoen maar liefst 91 doelpunten te maken;
•  Heeft beloofd altijd bij de club te blijven waar hij/zij nu al jaren speelt;
•  Heeft al heel wat keren de gouden bal gewonnen;
• Speelt bij FC Barcelona; 
•  Heeft naast de Spaanse ook de Argentijnse nationaliteit en speelt voor 

het Argentijnse Nationale Elftal.

EPKE ZONDERLAND:
Deze sporter…
• Heeft een Nederlandse Nationaliteit;
• Is geboren in Lemmer (Friesland);
•  Is meervoudig kampioen (Nederland, Wereld, Olympisch);
•  Is een aantal keer sporter van het jaar geworden;
•  Doet de sport met vallen en opstaan;
• Is afgestudeerd als arts;
•  Hangt voor de sport aan zijn/haar handen;
• Is een turner.
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Wij kunnen zo’n lijstje feiten van deze 
sporters alleen maar achteraf maken. 
Met Jezus, als hoofdpersoon van 
de Bijbel, is dat niet alleen achteraf 
mogelijk, maar is dat ook al voordat hij 
geboren was gedaan! Alsof er geen 
twijfel over mocht bestaan. Als alle 
feiten kloppen, dan gaat het om deze 
persoon waar de Bijbel het over heeft. 
Lees maar eens deze teksten. Ze 
komen allemaal uit de tijd vóórdat 
Jezus geboren werd. Het gaat over 
een Redder die zou komen, een 
Koning. Het gaat over Jezus. Welke 
feiten over die Redder kun jij uit deze 
verzen halen? Bespreek dat met 
elkaar.

Uit welke familielijn hij werd geboren:
“Juda, Jij zult altijd heersen, altijd 
zal één van jouw nakomelingen 
regeren. Totdat er iemand komt die 
belangrijker is dan jij. Een koning die 
over alle volken zal heersen.” (Genesis 
49: 10)

Waar hij geboren zal worden:
“Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein 
om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij 
over Israël zal heersen.” (Micha 5:1)

Wat hij zal doen: 
“Dan worden blinden de ogen 
geopend, de oren van doven worden 
ontsloten. Blinden zullen weer zien, 
doven weer horen. Verlamden zullen 
springen als herten, de mond van 
stommen zal jubelen: waterstromen 
zullen de woestijn splijten, beken de 
dorre vlakte doorsnijden.” (Jesaja 
35:5-6)

Wie hem zal verraden:
“Zelfs mijn beste vriend, op wie ik 
vertrouwde, die at van mijn brood, 
heeft zich tegen mij gekeerd.” (Psalm 
41:10)

Hoe hij zal sterven:
“een woeste bende sluit mij in, zij 
hebben mijn handen en voeten 
doorboord.” (Psalm 22:17)

Waar hij werd begraven: 
“Hij kreeg een graf bij misdadigers, 
zijn laatste rustplaats was bij de 
rijken; toch had hij nooit enig onrecht 
begaan, nooit bedrieglijke taal 
gesproken.” (Jesaja 53:9)

Of hij dood zou blijven:
“U levert mij niet over aan het 
dodenrijk en laat uw trouwe dienaar 
het graf niet zien.” (Psalm 16:10)



In zijn boek ‘Science Speaks’* werkt 
dr. Stoner, een wetenschapper, uit 
hoe groot de kans is dat één mens de 
voorspellingen over Gods Redder uit 
laat komen. Die kans is zo groot als 1 op 
de 1 met 158 nullen er achter, dan zit je 
in de quinvigintiljoenen**. Die kans is 
ongekend klein en wetenschappelijk 
gezien eigenlijk niet mogelijk. Je 
zou het kunnen vergelijken met het 
volgende bizarre voorbeeld: Leg 
de hele aarde vol met euromunten 
tot 40 meter hoog waarvan je één 
euromunt markeert. Hierna laat je één 
persoon geblinddoekt die ene munt 
er uit te pikken. De kans dat hij val al 
die munten nét die éne eruit pikt is 
eigenlijk uitgesloten.
Het feit dat er zoveel voorspellingen 
die in de eeuwen voordat Jezus 
geboren werd zijn uitgesproken, 
dan wél door Jezus zijn uitgekomen, 
waarvan er vele zijn waar je als mens 
geen invloed op hebt (bijvoorbeeld 
waar je geboren wordt of hoe je zult 
sterven), maakt het wetenschappelijk 
gezien zeer aannemelijk dat Jezus 
wel de door God beloofde Redder 
moet zijn. Hij was en deed precies 
zoals God voorspeld had.
 
* http://sciencespeaks.dstoner.

net/#PWS
**  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_

van_machten_van_tien
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OPDRACHT: DE SPELREGELS VAN 
EEN SPORT (2 MIN.)
- Lees het onderstaande stukje 
spelregels. Over welke sport gaat dit?

Een muntstuk wordt opgeworpen en 
de partij die de toss wint, kiest het doel 
voor de eerste helft. De andere partij 
neemt de beginschop. De partij die 
de toss wint, neemt aan het begin van 
de tweede helft de beginschop. In de 
tweede helft wisselen de partijen van 
speelhelft.
Een aftrap is de manier om het spel 
te beginnen of te hervatten: aan 
het begin van de wedstrijd; nadat 
een doelpunt is gemaakt; aan het 
begin van de tweede helft; aan het 
begin van elke verlenging, indien 
van toepassing. Uit een aftrap kan 
rechtstreeks worden gescoord.
Alle spelers bevinden zich op eigen 
speelhelft; alle tegenstanders van de 
nemer bevinden zich op tenminste 
9.15 meter van de bal totdat deze in 
het spel is; de bal moet stilliggen op 
de middenstip; de scheidsrechter 
geeft een teken; de bal is in het 
spel wanneer hij getrapt is en in 
voorwaartse richting beweegt; de 
nemer mag de bal niet voor de tweede 
keer raken voordat deze is geraakt 
door een andere speler.

-  Als je nog nooit de sport of het spel 
hebt gedaan, is dit dan een handige 
uitleg om mee te beginnen? Hoe zou 
je beter kunnen beginnen om een 
sport of spel uit te leggen?

ONDERWIJS (10 MIN.)
De Bijbel kun je niet zomaar pakken 
en ergens beginnen met lezen. Het 
zijn dus 66 losse verhalen, maar toch 
is het één geheel. Er zijn een aantal 
methoden die je kunt toepassen 
wanneer je begint met Bijbellezen. 
Hieronder vind je een manier van 
Bijbellezen volgens een structuur. 
Dit kan je helpen bij Bijbellezen. Deze 
gaan we ook oefenen. Er zijn ook 
heel veel mensen die zonder zo’n 
schema of methode Bijbellezen. Ze 
beginnen dan bij de hoofdpersoon, 
Jezus, en lezen daarvoor één van de 
evangeliën: Mattheüs, Marcus, Lucas 
en/of Johannes.

 Voordat je begint:
- Kies een Bijbelvertaling die bij jou 
past.

DISCOVERY BIBLE STUDY
De methode die we nu gaan oefenen is 
de Discovery Bible Study (DBS). Deze 
doe je het liefst in kleine groepjes. 
Het idee is dat God zelf door de Bijbel 
spreekt wat jij op dat moment nodig 
hebt.

ONderwerp 2:  HOE LEES JE DE BIJBEL? (30 MIN.)

We hebben het gehad over de Bijbel en waarom je die zou lezen. In dit deel 
gaan we praktischer bezig met Bijbel lezen. De coaches kiezen één van de 
onderstaande methoden om Bijbel te gaan lezen en aan de groep uit te leggen.



HET PRINCIPE
De basis gedachte van de Discovery 
Bible Study is dat Gods Woord en 
Gods Geest samen krachtig genoeg 
zijn om van mensen echte discipelen 
en sterke leiders te maken. Het gaat 
dus niet om een lesje leren, maar om 
te ontdekken wie Jezus is, wat God 
van ons vraagt en hoe we dit kunnen 
doen in ons eigen leven en kunnen 
doorgeven aan anderen. Bij een DBS 
in een groepssetting is de coach niet 
de leraar, maar alleen degene die 
vragen stelt. Interessant is dat Jezus 
ook vaak iets leerde aan mensen, 
door hen vragen te stellen.

Basis regels voor een goede DBS:
-  Ieder antwoord is goed, zolang het 

te maken heeft met de tekst die je 
bestudeert;

-  Als iemand iets echt verkeerd 
begrijpt, verwijs dan opnieuw naar 
het Bijbelgedeelte. Is het dan nog 
niet duidelijk, help de persoon dan 
het zover mogelijk zelf ontdekken;

- Discussie is niet de bedoeling;
-  Probeer geen andere teksten, 

tradities of meningen van andere er 
bij te halen, blijf bij de tekst;

-  Een DBS begint met een compleet 
Bijbelgedeelte, dus lees een 
volledig verhaal of een ander 
Bijbelgedeelte wat een begin en 
een eind heeft;

-  Er zijn op internet veel DBS sets te 
vinden. Sommige speciaal voor 
zoekers, andere over de basis van 
het leven met God of speciaal voor 
moslims etc. Kies een set die bij 
jouw doelgroep past.

HET PROCES
1.  Lees het Bijbelgedeelte hardop 

voor, bij voorkeur uit twee 
verschillende Bijbelvertalingen.

2.  Welk vers springt/welke verzen 
springen er voor jou uit?

a.  Schrijf dit vers over zoals het in 
jouw Bijbel staat;

b.  Schrijf het vers op in eigen 
woorden.

3.  Beantwoord in tweetallen de 
volgende vragen:

a.  Wat leer je in dit gedeelte over God 
of over Jezus, die laat zien wie God 
is?

b.  Wat leer je in dit gedeelte over 
mensen of over de mensheid?

c.  Welk gebod is er om op te volgen 
of welk voorbeeld om na te volgen?

d.  Hoe ga je komende week doen 
met wat God je geleerd heeft door 
dit gedeelte?

e.  Aan wie ga je de komende week dit 
verhaal doorvertellen?
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OEFENEN (15 MIN.)
Stap 1:    
Lezen: Jezus kalmeert de storm – 
Marcus 4:35-41

Lees het Bijbelgedeelte hardop voor, 
bij voorkeur uit twee verschillende 
Bijbelvertalingen.

Stap 2:
Verdeel je blad in vier kolommen. 
-  Zet in kolom 1 welk vers er uit 

springt voor jou, neem de tekst 
letterlijk over;

-  Schrijf in kolom 2 het vers op in je 
eigen woorden; 

- Zet in kolom 3 wat je hiervan leert;
-  Schrijf in kolom 4 wat je gaat doen 

met wat je hebt geleerd en met wie 
je dit gaat delen.

Stap 3: Bespreek het in tweetallen.

PS: In de bijlage vind je een set met 
teksten voor wanneer je nog niet zo 
vaak de Bijbel hebt gelezen.
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Je kunt dit gebed helemaal uitspitten, 
maar voor nu gaan we er een aantal 
sleutels uit halen die je kunt gebruiken 
als je bidt.

Persoonlijk – Je komt thuis 
“Onze Vader in de hemel. ” Jezus 
maakt het persoonlijk. God is jouw 
Vader. Je komt bij je vader, bij ‘papa’. 
Je hoeft niet bang te zijn. Bidden is 
dus eigenlijk thuis komen. 

Onderdeel van een groter en mooier 
plan
Gods plan is het beste plan. Jezus is 
hiervan het centrum. Als je bidt dan 
is dat met dat plan in je achterhoofd. 
Gods nieuwe wereld, die je door 
Jezus al zag, mag hier en nu zichtbaar 
worden.

God zorgt voor je
“Geef ons vandaag het eten wat we 
nodig hebben”. Je mag met je zorgen 
voor het hier en nu naar God.

Vergeven en vrij
Wanneer je jezelf schuldig voelt 
tegenover iemand ga je niet zo 
makkelijk naar diegene toe. Bij God 
is altijd vergeving van de dingen 
waar we spijt van hebben. Ook aan 
andere mensen mogen we vergeving 
schenken. Dat maakt ons vrij en geeft 
andere mensen ruimte.

Het kwaad is er, God is sterker
We merken allemaal dat er dingen zijn 
die ons van God afleiden. De beste 
manier om hiertegen te vechten is 
met God in gesprek gaan.

ONderwerp 3:  BIDDEN (30 MIN.)

Jezus bad heel veel, dat viel zijn volgelingen op en zij vragen aan hem: “Leer 
ons bidden”. Niet dat ze zelf niet konden bidden, maar wat ze bij Jezus zagen 
was anders. Jezus geeft geen uitgebreide les, maar hij geeft ze een gebed. 
Hieronder kun je het lezen.

“Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd . 
Amen.”



Wanneer
Bidden is dicht bij God blijven. Paulus 
zegt: “Blijf altijd bidden, zonder 
ophouden” (1 Thessalonicenzen 
5:17). Dus op elke plek, elk moment 
mag je met God praten.

Luister
Als je praat met iemand mag je ook 
luisteren naar het antwoord. God 
kan heel goed antwoord geven door 
je gedachten, door een Bijbeltekst 
of een lied dat in je opkomt, of door 
wat iemand anders tegen je zegt 
of doet. God spreekt op heel veel 
verschillende manieren.

OPDRACHT (7 MIN.)
Schrijf voor jezelf eens op waarvoor je 
zou kunnen bidden. Om je te helpen 
staan hieronder een aantal dingen 
waar je aan zou kunnen denken.

- Waar ben ik dankbaar voor?
-  Wie in mijn omgeving heeft hulp 

nodig (lijden, ziekte, eenzaamheid, 
verslaving, pesten etc)?

-  Wat heb ik persoonlijk nodig (eten, 
drinken ect.)?

-  Waar worstel ik mee en zou ik vanaf 
willen ( liegen, verslaving, boosheid 
etc)?

-  Wat zou ik wel meer willen in mijn 
karakter ( vriendelijk, geduld , etc)?

-  Welke personen zou ik willen 
vergeven?

Als je het wilt mag je het delen met 
iemand anders. Je kunt er dan ook 
daadwerkelijk met z’n tweeën voor 
gaan bidden.
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ONDERWIJS (5 MIN.)
Jezus zegt dat als hij weggaat de 
Heilige Geest er zal komen. Dit is niet 
zweverig of eng. De Heilige Geest 
kan je het makkelijkste omschrijven 
als: ‘God die in ons woont, die door 
onze gedachten heen wil werken, die 
kracht wil geven, die ons wil leiden 
in ons leven.’ De Heilige Geest wil 
ervoor zorgen dat je steeds meer op 
Jezus gaat lijken, bijvoorbeeld in hoe 
je denkt en wat je doet.

HEILIGE GEEST WANDELTOCHT
(1 uur) Bepaal van tevoren hoe de 
route loopt, waar je de zes posten 
neerzet etc. Tijdens de wandelroute 
zullen een aantal aspecten en 
eigenschappen van Heilige Geest op 
verschillende manieren bij de posten 
aan orde komen. Deze onderwerpen 
zijn verdeeld over de zes posten:

- De Heilige Geest schept relatie (post 1)
-  De Heilige Geest brengt zaken in 

herinnering (post 2)
-  De Heilige Geest geeft vrijheid (post 3)
- Vervulling van de Geest (post 4) 
- Gaven/vrucht van de Geest (post 5)
-  De Heilige Geest wijst altijd naar 

Jezus (post 6)

Post 1: De Heilige Geest schept relatie.
Maak twee groepen: een ‘sterke’ 
groep en een ‘zwakke’ groep. De 
sterke groep loopt de korte route 
naar post 1. De zwakke groep loopt 
de langere route en krijgt de zware 
rugzak en balken van kruis mee.
De zwakke groep komt als eerste bij 
de post. Ze krijgen korte uitleg over 
elkanders lasten dragen. Het gaat om 
relatie. Vertel dat ze met de andere 
groep samen verder moeten en ze 
hebben de keus: erheen lopen om ze 
te helpen de zware last te dragen of 
hier bij de post op hen wachten.  

“Draag elkaars lasten, zo leeft u de 
wet van Christus na.” (Gal 6: 2)

Post 2: De Heilige Geest brengt zaken 
in herinnering.
Bouw een gedenkmonumentje voor 
deze dag.

- Waar staat dit monumentje voor?

ONderwerp 4:  DE HEILIGE GEEST TOCHT (1 UUR)

“Ik zal mijn wet in hun binnenste 
leggen en hem in hun hart 
schrijven. Dan zal ik hun God zijn 
en zij mijn volk. Men zal elkaar niet 
meer hoeven te onderwijzen met de 
woorden: “Leer de HEER kennen,” 
want iedereen, van groot tot klein, 
kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik 
zal hun zonden vergeven en nooit 
meer denken aan wat ze hebben 
misdaan.” (Jeremia 31: 33-34)



-  Schrijf op van welke zonden/dingen 
jij baalt en welke dromen het oproept 
of welke verwachting je hebt.

Post 3: De Heilige Geest geeft vrijheid.
- pionvoetbal met absurde regels.

Speel pionvoetbal met tweetallen. De 
regels zijn dat het tweetal elkaar altijd 
vasthoudt en dat je met z’n tweeën 
steeds maximaal drie benen aan de 
grond mag hebben. Als je elkaar 
loslaat of met vier voeten op de grot 
staat wordt er direct gewisseld en 
gaat het volgende tweetal erin.  Je zult 
merken dat spel helemaal niet loopt.  
Breng dan de tekst van Handelingen 
in. Bij geloof werkt het hetzelfde; 
teveel onzinnige regels haalt het 
leven uit het spel. Je bent dan drukker 
bezig met regels na proberen te leven, 
dan het spel te spelen. Eventueel 
nog even verder spelen, zonder de 
absurde regels om verschil in plezier 
te laten merken.

Post 4: Vervult met de Geest of neem je 
genoegen met een beetje?
In de meegenomen rugzak zit 
genoeg drinken. De postleider heeft 
plasticbekertjes en schenkt voor 
iedereen maar klein beetje in, net 
genoeg om een paar slokjes van te 
nemen. Waarschijnlijk zal dan de 
vraag komen of ze meer mogen en 
anders kan de leider vragen: “hebben 
jullie genoeg gehad of lust je wel 
meer?” Hierop wijst de postleider 
op het feit dat wij ook vaak genoeg 
nemen met maar een beetje van de 
Heilige Geest, in plaats van helemáál 
gevuld te zijn. Er is genoeg!

Post 5: Ieder zijn eigen gaven, tot 
opbouw van de gemeente.
Postleider wijst vier jongeren aan 
die een rol krijgen: leider, uitdenker, 
sjouwer, bemoediger. Kies het liefst 
een rol voor iemand die niet voor de 
hand liggend is: laat de minder sterke 
sjouwen en laat iemand een leider 
zijn, die dat normaal nooit is. 

Doe een opdracht waarbij denkwerk, 
kracht, leiderschap etc. nodig is. 
Laat bijvoorbeeld iemand die niet 
kan voetballen de bal tien keer hoog 
houden, laat een ongetraind iemand 
tien keer een push-up doen, laat 
iemand met grove motoriek een dun 
touw uit de knoop halen en laat een 
doener een puzzel oplossen.
Als ze even bezig zijn, vraag je de 
groep of er rollen zijn die ze willen 
wisselen. Waarschijnlijk gebeurt dit 
wel. Je kunt nu de onderstaande tekst 
inbrengen.

“In overeenstemming met 
de Heilige Geest hebben wij 

namelijk besloten u geen andere 
verplichtingen op te leggen 

dan wat strikt noodzakelijk is.” 
(Handelingen 15:28)
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“Er zijn verschillende gaven, 
maar er is één Geest; er zijn 
verschillende dienende taken, 
maar er is één Heer; er zijn 
verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is één 
God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt. In iedereen is de 
Geest zichtbaar aan het werk, 
ten bate van de gemeente. Aan 
de een wordt door de Geest 
het verkondigen van wijsheid 
geschonken, aan de ander door 
diezelfde Geest het overdragen 
van kennis; de een ontvangt van 
de Geest een groot geloof, de 
ander de gave om te genezen. 
En weer anderen de kracht om 
wonderen te verrichten om te 
profeteren, om te onderscheiden 
wat wel en wat niet van de Geest 
afkomstig is, om in klanktaal te 
spreken of om uit te leggen wat 
daar de betekenis van is. Al deze 
gaven worden geschonken door 
een en dezelfde Geest, die ze aan 
iedereen afzonderlijk toebedeelt 
zoals hij wil.” (1 Korintiërs 12: 
4-11)
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PROGRAMMA TEAMDAG
Hieronder vind je drie tijdschema’s. In principe kan de teamdag één dag zijn. 
Mocht je toch in de gelegenheid zijn om er een overnachting aan toe te voegen, 
dan zijn hiervoor het tweede (met avond) en derde (twee dagen) schema 
toegevoegd.  Voor alle onderwerpen kun je in je boekje de uitwerking lezen. 

TIJD
09.00 
09.15 
09.45 
10.00

 
10.30 
10.45
11.15 
11.30

11.30 
12.15
13.00 

13.30
13.45
14.45
15.15

16.30
17.15

PROGRAMMAONDERDEEL
Welkom 
Sporten 1
Korte pauze met drinken
Onderwerp 1: De Bijbel 
wat is het en waarom zou ik er iets mee moeten doen?

Drinken
Sporten 2
Pauze
Onderwerp 2: Bijbellezen 
Bijbellezen hoe kun je dat doen? (2 methoden van lezen)  

Pauze
Lunch
Onderwerp 3: In gesprek met God 
Bidden, de hele dag door - Korte uitleg en praktische vormen

Pauze
Sporten 3
Pauze en klaar maken voor HG tocht
Onderwerp 4: Heilige Geest 
Wandeltocht die het werk van de Heilige Geest verduidelijken

Hapje drankje
Afsluiten 
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NEXT MOVE BASICS

PROGRAMMA TEAMDAG (+overnachting)

TIJD
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 

21.00
21.30

TIJD
09.00 
10.00 
11.00 
11.15

11.45 
12.00
13.00 

13.30
13.45
14.45
15.00

16.15
17.15

PROGRAMMAONDERDEEL
Welkom 
Sporten 1
Korte pauze met drinken
Onderwerp 1: De Bijbel 
Wat is het en waarom zou ik er iets mee moeten doen?

Drinken, spelletjes
Evt. film ‘The Shack’ kijken

PROGRAMMAONDERDEEL
Ontbijt
Sporten 1
Pauze
Onderwerp 2: Bijbellezen 
Bijbellezen hoe kun je dat doen? (2 methoden van lezen)  

Pauze
Lunch
Onderwerp 3: In gesprek met God 
Bidden, de hele dag door - Korte uitleg en praktische vormen

Pauze
Sporten  3
Pauze en klaar maken voor HG tocht
Onderwerp 4: Heilige Geest \
Wandeltocht die het werk van de Heilige Geest verduidelijken

Hapje drankje
Afsluiten 
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PROGRAMMA TEAMDAG (+overnachting)

TIJD
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 

21.00
21.30

TIJD
09.00 
10.00 
11.00 
11.15

11.45 
12.00
13.00 

13.30
13.45
14.45
15.00

16.15
17.15

PROGRAMMAONDERDEEL
Welkom 
Sporten 1
Korte pauze met drinken
Onderwerp 1: De Bijbel 
Wat is het en waarom zou ik er iets mee moeten doen?

Drinken, spelletjes
Evt. film ‘The Shack’ kijken

PROGRAMMAONDERDEEL
Ontbijt
Sporten 1
Pauze
Onderwerp 2: Bijbellezen 
Bijbellezen hoe kun je dat doen? (2 methoden van lezen)  

Pauze
Lunch
Onderwerp 3: In gesprek met God 
Bidden, de hele dag door - Korte uitleg en praktische vormen

Pauze
Sporten  3
Pauze en klaar maken voor HG tocht
Onderwerp 4: Heilige Geest \
Wandeltocht die het werk van de Heilige Geest verduidelijken

Hapje drankje
Afsluiten 



PROGRAMMA TEAMweekend
TIJD
09.00 
09.15 
10.15
10.30
 

11.00
11.15 
12.15
12.30
13.15 

13.45
14.00
15:30
17.30 
19.00
21.00

TIJD
09.00 
10.00 
11.00 
11.15

11.45 
12.00
13.00 

13.30
13.45
14.45

15.45
16.30

PROGRAMMAONDERDEEL DAG 1
Welkom 
Sporten 1
Korte pauze met drinken
Onderwerp 1: De Bijbel 
wat is het en waarom zou ik er iets mee moeten doen?

Drinken
Sporten 2
Pauze
Lunch
Onderwerp 2: Bijbellezen 
Bijbellezen hoe kun je dat doen? (2 methoden van lezen)  

Pauze
Sporten 3
Pauze, douchen, vrije tijd
Diner
Film ‘The Shack’ kijken
Gezellige avond, spelletjes etc.

PROGRAMMAONDERDEEL DAG 2
Ontbijt
Sporten 
Pauze
Onderwerp 3: In gesprek met God 
Bidden, de hele dag door - Korte uitleg en praktische vormen

Pauze
Lunch
Sporten  3

Pauze en klaar maken voor HG tocht
Onderwerp 4: Heilige Geest 
Wandeltocht die het werk van de Heilige Geest verduidelijken

Hapje drankje
Afsluiten 

088









NEXT MOVE BASICS
In wie herken jij jezelf?

De toeschouwer 
Sportsterren trekken altijd veel aandacht. Fans en 
toeschouwers zwermen om hen heen, dragen een T-shirt 
van ‘hun’ held en ‘hun’ cluppie. Ze weten alles van hun 
held, hun sport, kennen de liederen die gezongen worden 
tijdens de wedstrijden, juichen mee, schreeuwen mee. 
Na de wedstrijd gaat de supporter weer naar huis, de 
ene keer blijer dan de andere keer. Op naar de volgende 
wedstrijddag. 

De speler
De één is stil, de ander maakt juist herrie, maar bij alle 
spelers voel je spanning op de wedstrijddag. Want dat is 
anders dan een ‘gewone training’. Zelfs als er niet zoveel 
op het spel staat. Waarvoor je getraind hebt, moet er nu 
uitkomen! Na de wedstrijd gaat de speler naar huis, de ene 
keer blijer dan de andere keer. Eerst herstellen en dan op 
naar de volgende trainingen, om zich vervolgens klaar te 
maken voor de volgende wedstrijddag.

Next Move Basics is bedoeld voor “de speler”. In zes 
avonden gaan we verschillende onderwerpen bij langs. 
Door samen te sporten, trainen, leren, gaan we op zoek  
waar het christelijk geloof over gaat. Eigenlijk om wie het 
gaat. Een korte heldere uitleg van onderwerpen en dan 
samen aan de slag. Op de teamdag wordt op een aantal 
onderwerpen dieper ingegaan. 

“Dreaming of the great things to come” is de titel van het 
eerste hoofdstuk. Durf te dromen, durf te genieten. Veel 
plezier en succes met Next Move Basics.   

WWW.NXTMOVE.NL


