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KANT-EN-KLAAR MATERIAAL VOOR VIER BIJEENKOMSTEN MET JONGEREN



‘Wortel schieten’ is kant-en-klaar materiaal voor vier bijeenkomsten voor jongeren van 
13-15 jaar, waarbij ze tijdens de veertigdagentijd stilstaan bij het verhaal van Jezus’ 
lijden, sterven en opstanding en bij onrecht. De vier bijeenkomsten werken toe naar 
Pasen en sluiten aan bij de veertigdagenkalender van Tear.  

Jongeren verdiepen zich in het lijdensverhaal en gaan bij ieder programma na wat 
dit hen te zeggen heeft. Ze worden aangezet om hun geloof te verdiepen en vanuit de 
opstandingskracht van Jezus te blijven opstaan tegen onrecht. 
Het jongerenmateriaal is ontwikkeld voor de jeugdleiders van jongerengroepen, 
jeugdverenigingen en huiskringen. We gebruiken de term jeugdleider in dit materiaal zodat 
het onderscheid tussen de organisator en de jongeren helder is. In iedere bijeenkomst komt 
de christelijke identiteit naar voren door een Bijbelstudie en gebed. 

inhoudelijke lijn  
In de eerste bijeenkomst ‘Roots’ staan jongeren stil bij de roots van Jezus en die van 
zichzelf. Wie ben je? Hoe heet je? Wat maakt jou uniek? De media houden ons dagelijks voor 
dat ‘je look’ je identiteit is en voor veel jongeren is dat ook extreem belangrijk. In welke mate 
wordt je identiteit bepaald door de kleding die je draagt? En wat doet het met jouw identiteit 
als je een jaar lang geen kleding zou kopen? De tieners formuleren een statement over hun 
kleding en dragen op die manier bij aan een betere wereld.

In de tweede bijeenkomst ‘Grow up’ gaat het over dat Jezus wil dat mensen groeien en 
dieper wortelen in het geloof. In deze uitwerking vergelijken we dit met het beeld van een 
voetbalveld. Jezus is coach, maar er kan op het veld van alles gebeuren. Wie komt er tot 
bloei in de wedstrijd? Wat doet de tegenstander? 
Jezus heeft zelf ook een flink ‘elftal’. Maar geloof en groei zijn ook in zijn groep niet 
vanzelfsprekend. Sommige spelers uit zijn team twijfelden. Groeien en wortelen in geloof 
kan complex lijken, maar gelukkig heeft God ons ook laten weten hoe we kunnen scoren: 
door recht te doen en op te komen voor de zwakken. Echter, er komt een moment dat de 
wedstrijd is afgelopen. Het eindsignaal zal worden gefloten en daarmee komt er een einde 
aan onrecht. Jongeren krijgen een tastbare opdracht mee om recht te doen in hun eigen 
omgeving. 

In de derde bijeenkomst ‘Stand’ horen de tieners dat er een moment komt dat het onrecht is 
afgelopen. Lange tijd groeit goed (kruid) en slecht (onkruid) gelijk met elkaar op. Bijzonder 
is dat ook het slechte blijft (be)staan. In Jezus’ vriendengroep gebeurde dat ook. Trok Judas 
ook niet jarenlang met de discipelen op? 

In de laatste bijeenkomst ‘Grow deep, live tall’ komen Goede Vrijdag en Pasen samen. 
Goede Vrijdag laat op verrassende wijze zien dat Jezus ervoor kiest om het veld te verlaten 
om zo de tegenstander voorgoed uit te schakelen. Te midden van al het verdriet konden de 
discipelen zich niet meer voorstellen dat zijn sterven zou zorgen voor meer vruchten. 
Hoe herkenbaar vanuit ons dagelijks leven! Vaak begrijpen wij niet waarom moeilijke  
dingen gebeuren. Tegelijk kan juist dat zorgen voor perspectief en nieuwe kracht. 
Vanuit de opstandingskracht moedigen we jongeren aan om op te blijven staan tegen 
onrecht. Jongeren danken Jezus voor zijn sterven en opstanding en vragen om zegen  
voor de actie. 
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Opzet Wortel Schieten 
Alle bijeenkomsten kennen eenzelfde structuur. Ga als jeugdleider steeds na welke 
onderdelen passen bij jullie jongeren. Staat er bijvoorbeeld in het programma dat je 
viertallen moet vormen, maar komt dat niet uit in je groep? Wees dan creatief. Pas het 
aantal aan en doe als leider eventueel mee. 

Toelichting bij de onderdelen: 
  
 Pitch: Jongeren krijgen een hint over het thema.  
 

 Passion:  Jongeren onderzoeken wat de Bijbel over het thema zegt.

  Personal: Jongeren reflecteren wat het lijdensverhaal hen persoonlijk te  
zeggen heeft. 

 Protest: Jongeren verdiepen zich in het thema onrecht. 

  Practice: Jongeren blikken terug en worden aangezet tot actie.

 Pray: Jongeren bidden en danken met elkaar op een creatieve manier. 

Bij de verschillende onderdelen van de programma’s kun je de volgende kopjes 
aantreffen:
Voorbereiding  Dit moet je als jeugdleider van te voren kopen en doen. 
Doel    Doel van de activiteit.
Activiteit   Een handeling / actie die de jongeren doen.  
Lees   Met elkaar een Bijbelgedeelte lezen.

 Tip  Waar jij als leider op kan letten.
Vertel    Wat jij als leider vertelt aan de jongeren.
Werkblad  Werkbladen die nodig zijn tijdens verschillende onderdelen  

van het programma.
Film   In het materiaal wordt gebruik gemaakt van filmpjes.  

De filmpjes zijn per bijeenkomst te vinden op  
40dagenkalender.nl/jongerenprogramma. 



Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via 
lokale organisaties en kerken. We bouwen aan weerbare gemeenschappen en waar nodig
vullen wij aan. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en
moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Mensen zelf verantwoordelijkheid
geven: het werkt, en het is typisch Tear. Wij zijn Tear, doe je mee? Meer weten? Of in actie 
komen? Ga naar tear.nl.

Young & Holy wil bij kinderen en jongeren het verlangen aanwakkeren om God te leren 
kennen. Dit doen we door het geven van trainingen, het ontwikkelen van producten en 
dat wat er onder jongeren aan zingeving, religie en geloof gebeurt zichtbaar te maken op 
onze site door het plaatsen van een relitrend, want het regent religie in onze samenleving. 
Het religieus trendwatchen doen Corjan Matsinger en Marian Timmermans samen 
met jongeren. Young & Holy geeft geen oordeel over wat we zien. Wij hebben respect 
voor religies en dagen ouders, kinderwerkers, jeugdleiders en docenten uit om het 
geloofsgesprek aan te gaan met kinderen en jongeren.

tear
Joseph  

Haydnlaan 2A,  
3533 AE Utrecht 

030 - 69 69 600

info@tear.nl
www.tear.nl

Young & Holy 
Bezoekadres: 

Janskerkhof 28
3512 BN Utrecht

06 3949 6869

info@youngholy.nl 
www.youngholy.nl 



Overzicht 60 min.

Pitch 10 min.

Passion 15 min.

Personal 10 min.

Protest 10 min.

Practice 5 min.

Pray 10 min.

 

doelen 
Jongeren leren meer over ‘de wortels’ van Jezus en brengen hun eigen roots in kaart. 
Ze worden aangemoedigd om door een verandering in lifestyle (in dit geval: gebruik van  
kleding) recht te doen, ook als dat je identiteit raakt. 

intro 
Dit is het eerste programma van een serie bijeenkomsten voor tieners van 13-15 jaar.
Jongeren staan in de veertigdagentijd stil bij het verhaal van Jezus’ lijden en komen in actie 
tegen onrecht. In dit eerste programma staan jongeren stil bij hun eigen wortels. Er worden 
vragen gesteld als: ‘Hoe heet je?’, ‘Ben je vernoemd?’ en ‘Wat maakt jou uniek?’ De tieners 
verdiepen zich in de roots van Jezus. In Lukas twee staat dat hij uit een gelovig Joods gezin 
komt en zelf besluit dat spoor (verder) te volgen. 

De media houden ons dagelijks voor dat ‘je look’ je identiteit is en voor veel jongeren is dat 
ook extreem belangrijk. De jongeren bespreken in welke mate je identiteit wordt bepaald door 
de kleding die je draagt. Tal van jongeren zijn bewust bezig met wat ze dragen. Daarom komen 
vragen aan de orde als: ‘Wat zou het met jou identiteit doen als je een jaar lang geen kleding 
zou kopen?’, ‘Hoe zouden mensen in jouw omgeving daar op reageren?’. De tieners komen tot 
een statement als het gaat om hun kleding om op die manier bij te dragen aan een betere  
wereld voor anderen en/of het milieu. De bijeenkomst wordt afgesloten met het danken voor 
de uniciteit van alle jongeren en het bidden om geworteld te mogen blijven in Jezus. 

Overzicht benodigdheden  
Bijbel, kopie werkblad, pennen, 10 verschillende kledingstukken, post-its
vraag jongeren hun mobiel mee te nemen. 

Mijn wortels
Roots
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Pitch
Doel 
Jongeren verwoorden wat hun naam betekent en waar deze vandaan komt.

activiteit 
• Ga in een kring staan. 
•  Vraag alle jongeren hun naam te noemen en wat deze betekent. Ben je vernoemd?  

Naar wie? 
•  Vraag een jongere in het midden te gaan staan en een naam te noemen van een  

van de anderen. 
•  Na het horen van de naam vallen de twee jongeren die naast de genoemde staan  

direct op hun knieën. Degene die als laatste valt, wisselt met degene die in het  
midden van de kring staat. 

• Speel zo’n 5 minuten. 

vertel
Je naam ontvang je bij je geboorte en gaat je leven lang mee. Je familie heeft je  
naam vaak met zorg gekozen. In de tijd van de Bijbel was je naam meer dan een  
aanspreekvorm, hij vertelde ook iets over je identiteit. Jakob (hielenlichter) was  
een bedrieger. De naam Jezus betekent: Zaligmaker. Dat is een naam die in de 
veertigdagentijd werkelijkheid wordt. Maar, wie was Jezus nog meer? 

Passion
voorbereiding 
Zorg voor een bijbel, kopieer voor alle jongeren het werkblad en zorg voor pennen. 

doel 
Jongeren brengen de roots van Jezus en zichzelf in kaart. 

vertel 
Als het om je identiteit gaat is er veel meer te zeggen dan je naam. 
Er zijn allerlei invalshoeken om daarnaar te kijken. 

activiteit 
• Geef alle jongeren een werkblad en vraag ze om hun naam in het midden te zetten. 
• Laat ze de vragen beantwoorden en kort bespreken met degene die naast hen zit. 
•  Vertel dat er vanuit de Bijbel ook best een en ander te ontdekken is over de wortels  

van Jezus. 
• Lees met elkaar Lukas 2:41-52 hardop.
•  Neem het werkblad en bespreek met elkaar het onderste deel van het werkblad over Jezus. 

Probeer met elkaar meer te ontdekken over zijn identiteit. Gebruik daarbij het gelezen  
Bijbelgedeelte. 

• Vul aan en licht ook toe, zie tip. 

tip 
Persoonlijk: Jezus is genadig, ook al zijn mensen dat vaak niet naar hem. Hij maakt geen fouten. 
‘Genetisch’: Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Jezus weerspiegelt de ge-
nade en liefde van de Vader voor de mensen om hem heen. Denk aan zijn woorden aan het kruis. 
Sociaal: Jezus kiest een eigen groep uit: zijn discipelen, waar hij dagelijks mee optrekt. 
Cultuur: Jezus maakte deel uit van het Jodendom. Hij kwam uit een gelovige familie.  
Bijzonder in dit verhaal is dat we zien dat Jezus ook zelf de keuze maakt om het spoor van zijn
ouders te volgen. Hij wil zijn op de plek waar God is. Hij wil daar leren en iets brengen. 
>> 
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Als Jezus zich al afzet tegen zijn ouders dan is het omdat hij dichter bij God wil zijn. 
Zijn nationale identiteit is: Joods. Opvallend is dat Jezus vaak in conflict kwam met zijn eigen 
volksgenoten. 

Personal
voorbereiding 
Zorg voor een bijbel. 

doel
Jongeren aanmoedigen om geworteld te zijn en te blijven in Jezus en dit ook te uiten naar  
anderen.

vertel 
Vertel dat we als gelovigen als het goed is ook meer en meer gaan lijken op Jezus. Onze  
identiteit wortelt als het ware ook in hem. Paulus zegt: Blijf in hem geworteld en gegrondvest, 
houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. (Kolossenzen 2:7) 

activiteit
•  Vraag jongeren: hoe merken anderen eigenlijk aan jou dat je bij Jezus hoort? Maak het 

concreet en houd het positief door te vragen: wat doe jij bewust vanuit het geloof?
•  Deel als leider ook hoe jij dat doet. 

Protest 
voorbereiding 
Zorg voor 10 verschillende kledingstukken. 

doel 
Jongeren verwoorden in welke mate kleding bijdraagt  
aan hun identiteit. 

activiteit 
•  Maak drietallen. 
•  Wijs jongeren op de 10 kledingstukken. 

Vraag: in welke mate bepaalt je kleding je identiteit?
•  Laat ieder groepje dit (om de beurt) neerleggen in het aantal kledingstukken.  

Hoe meer stukken, hoe meer kleding je identiteit bepaalt. Vraag ieder drietal ook  
om toelichting. 

•  Lees: Elvera Goedhart (29) hield van shoppen, zeker tijdens de sale. Totdat ze erachter 
kwam dat haar kast vol hing met items die ze eigenlijk nooit droeg. Daarom kocht ze een 
jaar geen kleding.

•  Blogger Sofie deed dit ook en geeft op naoki.nl argumenten: ‘Misschien denk je dat ik overdrijf 
of dat ik te streng ben voor mezelf. Ik zie dit zelf niet zo: ik heb genoeg mooie kleding om het 
hele jaar te dragen. Ik mis niets, ik heb geen drang meer om te shoppen en daarnaast geef ik 
mijn geld liever aan andere dingen uit. Zoals af en toe buiten de deur lunchen of een koffiedate 
met een vriendin bijvoorbeeld. Of hier en daar een dierproefvrij en duurzaam cosmeticaproduct 
te kopen en te reviewen op Naoki. Ik denk dat ik heus wel uitgedaagd zal worden en dat ik 
soms “nee” moet zeggen, wanneer ik eigenlijk “ja!!!” wil zeggen, maar ik ga de uitdaging aan.’

•  Vraag jongeren om reactie. 
•  Hoe zou hun eigen omgeving (familie, groep waar ze deel van uitmaken) reageren als ze een 

jaar geen kleding zouden kopen? Heeft die reactie invloed op de keuze of ze zoiets wel of 
niet zouden doen? 

•  Wat zijn argumenten om het wel te doen? (zie tip)



tip 
Redenen voor Sophie van naoki.nl om een jaar lang niet te shoppen. ‘Naast dat ik dit voor me-
zelf doe, is er nog een reden die me motiveert om deze uitdaging aan te gaan: kledingverspil-
ling en het milieu. Ik voel me altijd schuldig als ik iets koop of aanneem en het vervolgens niet 
gebruik. Ik hoop dus op geen kledingverspilling vanuit mijn kant dit jaar. Daarnaast bespaar ik 
ook een beetje energie doordat er niets naar Nederland hoeft te worden gevlogen voor mij en 
werk ik niet mee aan de misstanden in de kledingindustrie. De merken die het wel goed doen 
(fairtrade, duurzaam en vegan) zal ik nog wel steunen op Naoki, alleen op andere manieren.’

Practice
voorbereiding 
Jongeren gebruiken hun mobiel. 

doel 
Jongeren uitdagen om hun gebruik van kleding te herzien om op die manier op te staan tegen 
onrecht.

activiteit 
•  Laat alle jongeren bedenken hoe zij door hun kledinggebruik een bijdrage kunnen leveren 

aan een mooiere wereld voor anderen, het milieu, enz. 
•  Help jongeren dit concreet te maken. Het betekent niet dat ze gelijk moeten stoppen met 

shoppen. Dat kan wel, maar er zijn ook meer mogelijkheden om een verschil te maken: 
Kijk op een kledingchecker zoals goedewaar.nl. Laat jongeren nagaan waar hun kleding  
vandaan komt en welk eerlijkheidslabel deze kleding heeft.

•  Vraag je tieners of ze we eens tweedehands kleding kopen, in bijvoorbeeld een kringloopwinkel.
•  Organiseer als groep een kledingruilpart. 
•  Laat iedere tiener in zijn of haar telefoon noteren wat hij of zij concreet gaat doen.

Tip 
Kom een volgende bijeenkomst terug op de actie. Vraag na hoe het gaat en wat er lastig aan 
is. Krijgen ze er ook vragen over van anderen? 
 

Pray
voorbereiding 
Zorg voor post-its en pennen. 

doel 
Jongeren worden zich bewust dat ze door hun daden de identiteit van Jezus laten spreken en 
zo ook anderen kunnen beïnvloeden.

activiteit 
•  Geef alle jongeren evenveel post-its als er jongeren zijn en een pen. 
•  Vraag ze om over iedereen kort iets te noteren wat ze leuk vinden aan de ander. 
•  Geef ze de gelegenheid om de briefjes uit te wisselen / de briefjes aan elkaar te geven en 

hun eigen briefjes te lezen. 
•  Moedig de tieners aan om te danken voor wie ze zijn. Vertel dat ze in het gebed ook kunnen 

uitspreken wat ze juist lastig vinden als ze denken aan hun roots. 
Bid voor ‘de kledingacties’ en benoem dat jongeren door hun daden de identiteit van Jezus 
laten spreken en zo ook anderen kunnen inspireren.  

•  Dank als leider voor alle jongeren in je groep en spreek Kolossenzen 2:7 nu uit in de vorm 
van een gebed, bijvoorbeeld: ‘Jezus, help ons om geworteld en rotsvast te blijven in het  
geloof waar U ons in voorgaat. Wilt U ons blijven vullen met dankbaarheid? 
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WERKBLAD PASSION 

Persoonlijk: wat maakt jou uniek? 

Genetisch: Op wie lijk jij als je denkt aan je familie?

Sociaal: Bij welke groep hoor jij?

Cultuur: Met wie (of welke groep) deel jij dezelfde mening? 

nationaliteit: Mijn nationale identiteit is: 

Op welk moment voel je dat?

Persoonlijk: Wat maakt Jezus anders dan wie dan ook?  

‘Genetisch’: Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Wat ontdek jij door Jezus over 

de Vader? 

Sociaal: Bij welke groep hoorde Jezus? 

Cultuur: Met wie (of welke groep) deelde Hij dezelfde mening? 

nationaliteit: Zijn nationale identiteit is:

(jouw naam)

Jezus



 

doelen 
Jongeren ontdekken dat Jezus verwachtingen van ons heeft als het gaat 
om dieper wortelen. Jongeren gaan als groep rechtdoen. 

intro 
Dit is het tweede programma voor jongeren van 13-15 jaar waarbij ze 
in de veertigdagentijd stilstaan bij het verhaal van Jezus’ lijden en bij 
onrecht. Er zijn totaal vier bijeenkomsten die toewerken naar Pasen en 
aansluiten bij de veertigdagenkalender van Tear. 

In de eerste bijeenkomst hebben de jongeren stilgestaan bij de roots van 
Jezus en die van zichzelf. 

In deze bijeenkomst gaat het over dat Jezus wil dat mensen groeien en 
dieper wortelen in het geloof. Dieper wortelen en groeien gaan bij een 
plant met behulp van zonlicht, water en ruimte.

In deze uitwerking vergelijken we dit met het beeld van een voetbalveld. 
Jezus is coach, maar er kan op het veld van alles gebeuren. Wie komt 
er tot bloei in de wedstrijd? Wat doet de tegenstander? Jezus heeft zelf 
ook een flink ‘elftal’. Maar geloof en groei zijn niet vanzelfsprekend, ook 
niet in zijn groep! Sommige spelers uit zijn team twijfelden. Groeien en 
wortelen in geloof kan complex lijken, maar gelukkig heeft God ons ook 
laten weten hoe we kunnen scoren: door recht te doen en op te komen 
voor de zwakken. Daar gaan de jongeren mee aan de slag. 

Overzicht benodigdheden
Snoepspekjes, bijbels, pennen, kopieën werkblad en foto, stift, flipover 
en een scorebord.

 

Overzicht 60 min.

Pitch 5 min.

Passion 15 min.

Personal 10 min.

Protest 10 min.

Practice 10 min.

Pray 10 min.

 

Dieper groeien
grow
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Pitch
voorbereiding 
Zorg voor (snoep)spekjes en gebruik de  
aanwezige tafels. 

doel 
Jongeren beginnen de bijeenkomst op een luchtige manier. 
 
activiteit 
•  Maak twee teams. Beide teams krijgen een gelijk aantal spekjes. 
•  Na het startsein gaat het eerste teamlid met geopende mond achter de tafel zitten. 
•  Alle teamleden proberen om de beurt over de tafel heen een spekje in de mond te mikken 

oftewel: speksjoelen. 
•  Het spekje dat de mond raakt en niet op de vloer valt, mag worden opgegeten. 
•  Tel per team het aantal spekjes dat valt. 
•  Het team met het minst aantal gevallen spekjes, wint. 

Vertel
Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we gesproken over onze roots. Het kan nogal uitmaken 
in wat voor gezin je opgroeit, ook als het gaat om je geloof. Maar als het gaat om groeien in 
het geloof dan speelt er meer mee.  

Passion
voorbereiding
Zorg voor bijbels en pennen. Kopieer voor ieder groepje het voetbalveld op A3 papier  
(zie bijlage). 

doel
Jongeren ontdekken dat Jezus verwachtingen van ons heeft als het gaat om groeien en  
dieper wortelen. 

vertel
Stel je voor dat er een elftal voor je zit. Met elkaar moeten ze straks de wedstrijd gaan spelen.  
De coach kent de spelers. Het zijn allemaal verschillende gasten. De een komt uit een gezin 
waar de wekelijkse trainingen voorrang hebben op alles. De ander is pas op latere leeftijd 
begonnen met trainen, maar blijkt een toptalent. Een derde komt uit een familie met zwakke 
knieën, hij heeft steeds blessures. 

activiteit
•  Leg uit dat de tieners het verhaal wat je zo gaat lezen met een beetje fantasie ook kunnen 

zien als een wedstrijd. Je zou Jezus kunnen zien als de coach, Hij is de boer die zaait en 
hoopt op een mooie wedstrijd met de spelers. 

•  Lees Lukas 8:4-8 (Bijbel in Gewone Taal) 
•  Geef iedereen een pen en deel een voetbalveld per drie jongeren uit.
•  Vraag ze te schrijven / tekenen hoe je deze teksten kan vergelijken met wedstrijdsituaties. 

Bij de tip staan suggesties. Geef eventueel een voorbeeld vers 5.  
‘Iemand (coach) ging eens naar zijn land (het veld voor de wedstrijd) om te zaaien. Terwijl hij 
daarmee bezig was, viel er wat zaad (spelers) op de weg (reservebank). Het werd vertrapt en 
door de vogels opgegeten.

•  Vraag ieder groepje om verder te gaan en daarna hun veld te laten zien en toe te lichten. 

>>
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Tip 
Mogelijke wedstrijdelementen in vergelijking met Lukas 8:4-8:  
Wie komt er op de reservebank vandaag (vers 5)?
Hoe is de tegenstander? (vers 5)
Hoe is de kwaliteit van het veld (vers 6)? 
Wat zijn de weersomstandigheden tijdens de wedstrijd (vers 6)? 
Hoe is de tweede helft, waar zet je op in (vers 6)? 
Wat is de tactiek van de tegenspelers (vers 7)? 
Benut je kansen die er zijn (vers 7)?
Wat is de focus van de speler? Wil men er vol voor gaan (vers 8)?

Personal
voorbereiding
Zorg voor pennen. 

doel
Jongeren weten dat Jezus wil dat we leven zoals Hij dat heeft bedoeld en niet opgeven. 

activiteit 
• Vorm kleine gespreksgroepjes. 
• Vraag alle jongeren een schoen en sok uit te doen (mopperen mag). 
•  Vertel: Stel dat je Jezus ziet als coach. Hij heeft je gemaakt en kent je roots (achtergrond). 

Wat voor verwachtingen heeft hij van jou?
•  Teken dat eens met een symbool aan de binnenkant van je voet. Het is niet iets wat je hoeft 

te delen met anderen. 
•  Vertel: Jezus tekent in dit verhaal dat hij wil dat mensen opkomen en dieper wortelen.  

Opvallend is dat Jezus zelf ook met anderen optrekt. Hij heeft ook een flink elftal.  
Maar wij weten dat ook in die groep geloof en groei niet vanzelfsprekend zijn. Sommige  
spelers uit zijn team twijfelden. En wat te denken van Judas? Geloven en dieper wortelen  
zijn niet een zekerheidje. De bal kan worden afgepakt – de duivel is ook een speler in het 
veld. Of de gelovige houdt het trainen niet vol. Zeker niet als het tegenzit.  
Anderen hebben wel talent om te scoren, maar doen er niets mee. Ze zijn druk met andere 
zaken, zoals rijk worden en een prettig leven leiden. Dat is belangrijker dan meedoen aan 
deze wedstrijd. Maar er zijn ook gelovigen die luisteren naar God en het spel snappen. Het 
zijn eerlijke en goede mensen en die leven zoals God het heeft bedoeld, zonder op te geven.  
Zij zijn zoals Psalm 1:3 het zegt: Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.  
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.  
Kortom, wortelen is dus juist in beweging zijn en tot je doel komen. Dan is er sprake van  
intense groei als je Psalm 1 omzet naar het sportveld, dan gaat het hier dus om een sporter  
die zijn talenten vol inzet en zorgt dat er wordt gescoord.

Protest 
voorbereiding
Zorg voor een stift en flipover. Print de foto (zie bijlage) uit in kleur op een flink formaat. 

Doel
Jongeren confronteren met andere spelers die zich bevinden in onrechtsituaties. 
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activiteit 
•  Bekijk de foto. 
•  Wat zou de achtergrond van deze jongen zijn? (Fahim is 15 jaar, Irakees en woont in een 

vluchtelingenkamp). 
•  Bedenk met elkaar overeenkomsten tussen Fahim en jezelf en noteer ze op de flipover.
•  Probeer het nu te koppelen aan het verhaal uit Lukas wat je net hebt gehoord (Hij is ook  

gemaakt door God, ook van hem heeft God verwachtingen en hoop). 
•  Zie jij Fahim als een medespeler in je team? Leg uit. 

 
Practice 
voorbereiding
Ga na of jullie vluchtelingen zouden kunnen verrassen. Doe navraag in je gemeente en ontdek 
wie er een vluchtelingengezin kent om contact mee te maken. 

doel
Jongeren bemoedigen iemand in een onrechtsituatie. 

Vertel
Dieper wortelen en groeien kan complex lijken, maar gelukkig heeft God ons ook laten weten 
wat Hij graag wil dat we doen: recht doen en opkomen voor de zwakken. 
Lees Micha 6:8. 

activiteit 
•  Bedenk met elkaar een actie (dat hoeft echt niet groot te zijn) om een vluchtelingengezin  

te bemoedigen.
•  Enkele ideeën zijn:  

 -  Alle jongeren geven een week zakgeld en samen maken jullie een  
surprise doos. Bak als groep pannenkoeken en breng ze naar het gezin. 

 -  Nodig ze uit en maak er een gezellige avond van. Speel spelletjes. 
 -  Of kijk op www.tear.nl wat je kunt betekenen voor een van de noodhulpprojecten,  

bijvoorbeeld voor de Rohingya: een bevolkingsgroep uit Myanmar die op de vlucht is.

Pray
voorbereiding
Zorg voor een scorebord (zoals bij voetbal). 

doel 
Jongeren bidden voor de groei van zichzelf en anderen die zich in onrechtsituaties bevinden. 

activiteit 
•  Nodig jongeren uit om te bidden voor de groei van zichzelf en voor hen die zich in situaties 

bevinden van onrecht en/of wie onrecht wordt aangedaan. Vraag ze om zelf van betekenis te 
zijn en bid voor de mensen om doorzettingsvermogen en kracht. 

•  Ga na het ‘amen’ met de jongeren na hoeveel punten er richting het doel zijn gegaan om 
(meer) recht te doen. Zet het aantal op het scorebord. 
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WERKBLAD PASSION 



WERKBLAD PROTEST 

Het verhaal van Fahim

Geen groene velden voor Fahim (15 jaar) of kaarsrecht getrokken krijtstrepen 
die de doellijnen aftekenen. Geen juichend publiek aan de zijlijn of een coach 

die zijn behendigheid becommentarieert.
 

Fahim woont sinds een jaar in een vluchtelingenkamp in Irak, samen met zijn 
vader, moeder en zusje. Hij doet mee aan de educatieve tieneractiviteiten die 

worden georganiseerd door de partnerorganisatie van Tear.

Later hoopt Fahim profvoetballer te worden. Maar tot het zover is, blijft hij  
oefenen met een oude bal en hij speelt in een team geformeerd uit de jongens 

en meisjes die zich op dat moment in het kamp bevinden.

Bron: Tear



Overzicht 60 min.

Pitch 10 min.

Passion 20 min.

Personal 10 min.

Protest 10 min.

Practice 5 min.

Pray 5 min.

 

doelen 
Jongeren ontdekken dat recht en onrecht vaak naast elkaar (be)staan. 
Jongeren krijgen een tastbare opdracht om zelf recht te leven en te doen. 
 

intro 
Dit is het derde programma voor jongeren van 13-15 jaar waarbij ze in de veertigdagentijd 
stilstaan bij het verhaal van Jezus’ lijden en bij onrecht. Er zijn totaal vier bijeenkomsten die 
toewerken naar Pasen en aansluiten bij de veertigdagenkalender van Tear. 

In de eerste bijeenkomst hebben jongeren stilgestaan bij de roots van Jezus en die van  
zichzelf. In de vorige bijeenkomst stonden we stil bij dat Jezus wil dat mensen groeien en  
dieper wortelen in het geloof. 

In deze derde bijeenkomst horen jongeren dat er een moment komt dat het onrecht is  
afgelopen. Lange tijd groeit goed (kruid) en slecht (onkruid) gelijk met elkaar op. Bijzonder is 
dat ook het slechte blijft (be)staan. In Jezus’ vriendengroep gebeurde dat ook. Trok Judas ook 
niet jarenlang met de discipelen op? 

Echter, er komt een moment dat de wedstrijd is afgelopen. Het eindsignaal zal worden  
gefloten en daarmee komt er een einde aan onrecht. Jongeren krijgen een tastbare opdracht 
mee om recht te doen in hun eigen omgeving. 
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Recht leven en doen
stand
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Pitch
voorbereiding 
Zorg voor dropveters, Nibb-it chips (rondjes) en tissues. 

doel 
Jongeren creëren een eigen rappersketting. 

activiteit 
• Zorg dat er voor iedere jongere een tissue is met daarop 20 Nibb-it chips.
•  Daag ze uit om een echte bling-bling rappersketting te maken. Na het startsein rennen ze 

met hun dropveter naar de chips die ze met hun lippen voorzichtig moeten oppakken en op 
hun hand moeten plaatsen. 

• Dan rijgen ze (mag met handen) de chips aan de ketting. 
•  Welke drie jongeren hebben als eerste hun rappersketting compleet en al om hun nek hangen?

Vertel
De eerste bijeenkomst hebben we gesproken over onze roots. Wie weet er wat van de  
achtergrond van Boef?

Tip
Boef is een succesvolle rapper. Zijn raps domineren regelmatig de hitlijsten. Maar, Boef  
kwam ook meermalen negatief in het nieuws. Als tiener zat hij een half jaar in jeugddetentie. 
En vanaf zijn achttiende jaar anderhalf jaar in de gevangenis vanwege een strafdelicht.  
Vervolgens zat hij nog eens een half jaar in de gevangenis. Vanaf het moment dat hij vrijkwam, 
richtte hij zich op de rapmuziek, tot het opnieuw misging. Hij maakt YouTube-filmpjes en 
kwam verschillende malen negatief in het nieuws en werd in september 2016 meermaals 
aangehouden en meerdere dagen vastgezet vanwege provocatie, opruiing en de betrokkenheid 
bij een vechtpartij in Tilburg. Hij is door veel mensen hierop aangesproken. Kort na alle ophef 
heeft hij gedragsregels meegekregen en zijn excuses aangeboden aan de agenten. Hij heeft 
spijt van zijn vlogs.  

Benoem dat Boef, ondanks het maken van zijn excuses, recent werd veroordeeld tot twintig 
uur taakstraf voor het vernielen van een politieauto. “Boef accepteert alle gevolgen van zijn 
daad”, zegt Ali B, die de rapper begeleidt. “Boef is een nieuw hoofdstuk begonnen. Hij wil de 
positiviteit vasthouden.” Ook kreeg hij een Multi Award voor zijn succes. Vul eventueel aan met 
de meest actuele informatie. 

 

Passion
voorbereiding
Zorg voor een laptop en een beamer. 

doel
Jongeren ontdekken hoe Jezus omgaat met recht en onrecht. 

activiteit 
•  Laat jongeren het fragment zien van Rapper Boef: ‘Ik ben geen treitervlogger’  

(let op! dit is een fragment met grof taalgebruik). 
•  Weten de jongeren iets van de roots (achtergrond) van Boef?
•  Welke groeikansen heeft Boef doorgemaakt en benut? 
•  Laat het YouTube-fragment zien waarin Boef aangeeft zijn leven te hebben verbeterd. 
•  Vraag jongeren om reactie. Bespreek met elkaar: eens een boef, altijd een boef? 
•  Lees met elkaar Matteüs 13:24-30.
•  Vraag de jongeren wat ze opmerkelijk vinden aan dit verhaal. 
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Vertel 
Zelfs na het zaaien kan het nog misgaan. Er is iemand de boel aan het verzieken.  
Maar, het onkruid wordt niet verwijderd.

Vraag 
Wat zie jij om je heen aan onrecht (onkruid)? 
Hoe zie je Jezus reageren op situaties die niet kloppen? Vraag jongeren om voorbeelden. 

Vul aan 
Lees eventueel Matteüs 12:33-35. Je ziet: 
1. Jezus spreekt mensen aan op dat wat niet klopt.
2. Jezus leeft zelf het recht voor, maar boet ook voor de slechteriken aan het kruis. 
3. Jezus erkent dat er een moment komt dat alles recht wordt getrokken en de wedstrijd  
beslist. Dit moment is echter nog niet aangebroken. In die zin heeft hij ook geduld met  
slechteriken.

Personal
Voorbereiding
Gebruik een fluitje. 

doel
Jongeren bedenken in welke situatie zij onrechtvaardig handelen. 

activiteit 
• Wijs jongeren op het fluitje.
•  Verwijs naar Boef. Zou Jezus gefloten hebben (scheidsrechter) als het gaat om het gedrag 

van Boef? Zou hij mogen blijven spelen? 
•  Benoem: Een wedstrijd kijken is altijd wat makkelijker dan zelf in het veld staan. Of dat nu 

voetbal, hockey, tennis of korfbal is. De wedstrijd, of de groepsdynamiek, kan best wat bij 
je losmaken. Ga eens na wanneer jij onsportief of onrechtvaardig was en een overtreding 
beging. Kortom, vraag de jongeren een moment te bedenken waarop Jezus voor hen had 
moeten fluiten. 

• Lees Matteüs 26:20-25.

Vertel 
Jaren trekt Judas op met de anderen, als één van de discipelen. Behalve Jezus had niemand 
hem door. Maar, hier wordt het hardop gezegd. Opeens horen ze het allemaal. Begrijpen doen 
ze het nog niet. 

Protest 
voorbereiding
Zorg voor een bijbel en een fluitje voor alle jongeren. 

Doel
Jongeren oefenen in het opmerken van onrechtsituaties. 

>>



Activiteit 
• Boef geeft aan dat hij zijn leven wil verbeteren. 
•  Daag jongeren uit recht te leven zoals Jezus. En laat hen net als Jezus verwoorden wanneer 

iets onrecht is. Hoe lastig dat soms ook is. Om dit te doen, moeten we goed zicht hebben op 
wat recht en onrecht is. 

• Bekijk met elkaar het laatste journaal via NOS.
• Geef alle jongeren een fluitje, dit hebben ze ook nodig voor Practice.
• Vraag ze om te fluiten op het moment dat er sprake is van een onrechtsituatie.
• Vraag jongeren soms om toelichting waarom ze fluiten. 

Practice 
voorbereiding
Gebruik de fluitjes, zie Protest. 

doel
Jongeren gaan opkomen voor het recht en krijgen een tastbare herinnering mee om  
dit te doen.

activiteit 
Daag alle jongeren uit om deze week het fluitje bij zich te dragen. 
 Het hoeft niet per se om hun nek, maar kan ook in hun jaszak zitten, in ieder geval zó dat ze er 
steeds aan worden herinnerd. Het fluitje staat voor zelf rechtvaardig handelen. 
 Denk bijvoorbeeld aan: ‘Opkomen voor hem/haar die geen recht wordt gedaan’, Partij kiezen 
voor de zwakke’, ‘Bewust oog hebben voor dat wat niet klopt en daar wat aan proberen te 
doen.’

Pray
voorbereiding 
Gebruik de fluitjes. 

doel 
Jongeren bidden om kracht om recht te leven en op te staan tegen onrecht. 

Vertel 
Zou God recht doen, dan zouden wij al lang van het veld zijn. Maar, hij wil ons kracht geven om 
rechtvaardig te leven en recht te doen. Dat is groeien en vrucht dragen. 

activiteit
Laat alle jongeren opstaan en tegelijk fluiten en bidden om power om deze week aan de slag 
te gaan met rechtdoen. 
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Overzicht 60 min.

Pitch 10 min.

Passion 15 min.

Personal 10 min.

Protest 10 min.

Practice 5 min.

Pray 10 min.

 

doelen 
Jongeren horen dat Jezus ervoor kiest om de tegenstander voorgoed uit te schakelen.
Jongeren worden uitgedaagd om vanuit de opstandingskracht vrucht te blijven dragen. 
 

intro 
Dit is het vierde programma voor jongeren van 13-15 jaar waarbij ze in de veertigdagentijd 
stilstaan bij het verhaal van Jezus’ lijden en bij onrecht. Er zijn totaal vier bijeenkomsten die 
toewerken naar Pasen en aansluiten bij de veertigdagenkalender van Tear. 

In de eerste bijeenkomst hebben jongeren stilgestaan bij de roots van Jezus en die van zich-
zelf. In de tweede bijeenkomst stonden we stil bij dat Jezus wil dat mensen groeien en dieper 
wortelen in het geloof. In de derde bijeenkomst hoorden jongeren dat er een moment komt dat 
het onrecht is afgelopen. 

In deze laatste bijeenkomst komen Goede Vrijdag en Pasen samen. Goede Vrijdag laat op 
verrassende wijze zien dat Jezus ervoor kiest om het veld te verlaten om zo de tegenstander 
voorgoed uit te schakelen. Te midden van al het verdriet konden de discipelen zich niet meer 
voorstellen dat zijn sterven zou zorgen voor meer vruchten.  

Hoe herkenbaar vanuit ons dagelijks leven! Vaak begrijpen wij niet waarom moeilijke dingen 
gebeuren. Tegelijk kan juist dat zorgen voor perspectief en nieuwe kracht.  

Vanuit de opstandingskracht van Jezus moedigen we jongeren aan om op te blijven staan  
tegen onrecht. Jongeren danken Jezus voor zijn sterven en opstanding en vragen om zegen 
voor de actie. 

Overzicht benodigdheden 
Een laptop, een beamer, kleine snoepjes, een fluitje, schilderstape, pennen, kopieën van het 
werkblad en het sponsorformulier. Vraag jongeren hun mobiel mee te nemen. 

Vrucht dragen

grow deep,
live tall

pr
o

gr
a

m
m

a
 4



Pitch
voorbereiding 
Zorg voor kleine snoepjes en een fluitje. 

doel 
Jongeren ontdekken dat een situatie alles kan veranderen. 

activiteit 
•  Geef elke jongere een wisselend aantal snoepjes tussen de 1 en 5 stuks.  

Ze mogen van elkaar niet het aantal snoepjes weten. 
•  Geef het startsein en laat de jongeren even een rondje lopen. Bij een fluitsignaal vormen  

ze tweetallen. In die tweetallen proberen ze te raden hoeveel snoepjes de ander heeft.  
Wie het juiste aantal raadt, ontvangt de snoepjes.

•  Laat degenen die geen snoepjes meer hebben, dit zo lang mogelijk proberen verborgen  
te houden. 

•  Laat ze weer rondlopen en geef weer een stopsein. Speel zo vijf rondes. 
•  Geef degene die na de laatste ronde de meeste snoepjes heeft, een applaus. 

Vertel
Soms kan opeens alles veranderen. Op Goede Vrijdag gebeurde dat voor de discipelen.  
Opeens stonden ze met lege handen. 

 

Passion
voorbereiding
Zorg voor een bijbel en dat er voor alle jongeren en leiders een vakje van schilderstape is op 
de grond waar ze in kunnen staan. 

doel
Jongeren ervaren dat Jezus ervoor kiest de tegenstander voorgoed uit te schakelen. 

activiteit 
•  Vraag alle jongeren om een vakje te kiezen en daar in te gaan staan.
•  Laat ze aan degene naast hen vertellen op welk moment zij zich wel eens ergens buiten 

voelen staan. Dat kan in heel veel situaties (thuis, school, sport, enz.). 
•  De jongeren mogen daarna weer buiten het vak gaan staan.
•  Vertel: Jezus nam deel aan het leven, maar op Goede Vrijdag liet Jezus dat achter zich.  

Waar wij ons wel eens ongewild buiten de wedstrijd voelen staan, stapte Jezus bewust van 
het veld om de tegenstander voorgoed uit te schakelen. 

•  Lees Matteüs 27:27-31 en 50b. 
•  Vertel: De discipelen bleven vertwijfeld en met lege handen achter. Ze waren compleet  

kwijt dat Jezus steeds had gezegd dat dit nodig was. Hij moest sterven en de vijand voorgoed 
uitschakelen. 

•  Lees Johannes 12:23-25.

>>
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Personal
Voorbereiding
Bedenk als leider een situatie uit je eigen leven die moeilijk en zwaar was, maar ook heeft 
geleid tot iets goeds. 

doel
Jongeren ontdekken dat groei soms ten koste gaat van jezelf en dat verdriet en lijden kunnen 
bijdragen aan groei en vrucht dragen.  

activiteit 
•  Vertel dat te midden van al het verdriet de discipelen zich niet meer konden voorstellen dat 

juist het sterven zou zorgen voor extra groei.  
• Lees Marcus 16:9-11,14-15, 19-20. 
•  Vertel dat verdriet en lijden soms kan zorgen voor een ander perspectief en/of nieuwe 

kracht.
•  Vraag jongeren of ze herkennen dat een nare situatie ook juist kan maken dat je nieuwe 

kracht krijgt om te vechten of door te gaan. Laat jongeren die dat willen hier iets over  
vertellen. 

• Deel als leider ook een voorbeeld uit je eigen leven. 

Vertel 
Pas na Jezus’ vertrek zie je de discipelen een groeispurt maken, omdat ze gaan leven zoals 
Jezus leefde en niet meer op een afstandje blijven kijken. Met behulp van de Heilige Geest 
vertellen ze iedereen het goede nieuws. Eensgezind en met kracht doen ze wat Jezus hen 
heeft voorgeleefd en dragen ze vrucht. 

Protest 
voorbereiding
Laat jongeren hun mobiel gebruiken. Zorg voor laptop en beamer en zoek op  
40dagenkalender.nl/jongerenprogramma het filmpje ‘Paz Y Esparanza’.  

Doel
Jongeren ontdekken het onrecht dat plaats vindt in Nederland en in Bolivia.

Activiteit 
•  Vertel de jongeren dat de discipelen ons voorgaan in het vruchtdragen. Het eindsignaal heeft 

nog niet geklonken en Jezus wil ons kracht geven om ons te blijven inzetten voor hen die nu 
nog met onrecht te maken hebben. 

•  Vraag jongeren op hun mobiel uit te zoeken voor wie de Johan Cruijff Foundation zich inzet.
•  Vul eventueel aan: Johan Cruijff was een beroemde voetbalspeler en -coach die zich inzette 

voor de zwakken in de samenleving, zoals mensen die geen of nauwelijks sport kunnen  
betalen, verstandelijk beperkten, enz. Hij was bewogen met hen. De foundation bereikt  
jaarlijks duizenden kinderen. 

•  Vertel dat Tear zich inzet om recht te doen in Nederland en in het buitenland. In Bolivia  
ondersteunt Tear Paz Y Esparanza (Vrede en Hoop), een organisatie die jongeren en ouders 
traint rondom huiselijk en seksueel geweld. 

•  Bekijk met elkaar het filmpje ‘Paz Y Esparanza’.
•  Vraag jongeren om reactie.  
•  Ga direct door naar Practice.

>>
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Practice 
voorbereiding
Kopieer voor alle jongeren het werkblad en zorg voor pennen. Kopieer ook voor alle jongeren 
het sponsorformulier.

doel
Jongeren besluiten of ze zich willen inzetten voor leeftijdgenoten in Paz Y Esparanza.

activiteit 
• Geef alle jongeren het werkblad en laat ze de opdracht doen.
•  Vraag jongeren of ze zich willen inzetten om voor leeftijdgenoten in Bolivia geld op te halen 

om zo verschil te maken en een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige wereld.
• Plan een datum voor een sponsorloop. 
•  Geef alle jongeren een sponsorformulier en moedig ze aan om zoveel mogelijk sponsors te 

zoeken. Beloof een prijs aan de twee jongeren die de hoogste bedragen ophalen. 

Tip 
Je kunt een sponsorloop organiseren, maar natuurlijk ook een Nacht Zonder Dak.  
Kijk op www.nachtzonderdak.nl voor meer informatie. 

Pray
voorbereiding 
Zorg voor fruitsnoepjes.

doel 
Jongeren danken Jezus voor zijn sterven en opstanding. 

activiteit
•  Ga in een kring staan. 
•  Dank dat Jezus het onverwachte deed. Hij verliet het veld voor onze fouten. Hij versloeg de 

vijand. Hij stond op uit de dood en wil ons zegenen met zijn kracht om te blijven groeien in 
diepte en hoogte. 

•  Laat jongeren verwoorden waar zij Jezus dankbaar voor zijn. 
•  Bid voor de sponsoractie. 
•  Sluit samen af met het lezen van Jesaja 61:11: Want zoals de aarde haar gewassen  

voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER,  
gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

•  Geef alle jongeren een gelijk aantal fruitsnoepjes en daag ze uit om vanuit de  
opstandingskracht vrucht te blijven dragen! 



WERKBLAD PROTEST 

Lees de Psalm 
Psalm 146:6b-10 (Bijbel in Gewone Taal) 

De Heer blijft altijd trouw. Hij helpt mensen die onderdrukt worden.

Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.

Gevangenen bevrijdt hij.

De Heer laat blinden weer zien.

Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.

Hij beschermt vreemdelingen.

Hij helpt weduwen,

Hij beschermt kinderen zonder vader.

De Heer heeft goede mensen lief, maar slechte mensen laat hij in de steek.

De Heer is koning voor altijd, de God van Sion regeert voor eeuwig. 

Omcirkel in de Psalm wie je als het ware ook  
in het filmpje van Paz Y Esparanza tegenkwam.



WERKBLAD PRACTICE 

Sponsorformulier

Naam: 

Datum: 

Naam Straat Plaats Bedrag  Max.  bedrag 
   per ronde bedrag ontvangen


