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1. Voorwoord

Na de zomerperiode gaat het nieuwe seizoen in de gemeente ho-
pelijk weer van start. Veel gemeenten houden ‘normaliter’ een 
startweek(end) of startdag waarbij het nieuwe jaarthema wordt 
gelanceerd en waarna het jeugd- en gemeentewerk weer op volle 
toeren gaat draaien. In deze katern vind je handvatten om de start 
van het winterseizoen vorm te geven.
Uiteraard is op het moment van schrijven nog veel onduidelijk 
over het versoepelen van de maatregelen vanuit de overheid 
rondom de corona-crisis. Bij de uitwerking van de verschillende 
onderdelen zullen de werkvormen wellicht wat aangepast moeten 
worden aan de anderhalve-meter-regel. Maak kleinere groepjes, 
organiseer de activiteit buiten, bied één activiteit vaker aan en 
op ‘inschrijving’, enz. Houd voor eventuele tips om het jaarthema 
verder uit te werken en/of aan te passen de HGJB-website in de 
gaten. 

Jaarthema 
Met een nieuw seizoen volgt ook weer een nieuw HGJB-jaarthe-
ma. In het seizoen 2020-2021 willen we samen met gemeenten 
nadenken over het jaarthema Goed om te horen!. Het evangelie 
is voor ons, en ook voor jongeren anno 2020, een goede en be-
langrijke boodschap. Maar het vraagt wel om een serieuze luis-
terhouding. Het lezen en verstaan van de Bijbel als het Woord van 
God staat centraal bij dit jaarthema. Met de onmisbare hulp van 
de Heilige Geest mogen we als gemeente, als leiding, laten zien 
dat het evangelie wegen wijst om te gaan en antwoorden geeft 
op vragen die wij hebben. Ook of juist zeker in de tijd waarin 
we leven. Een tijd die gekenmerkt wordt door veel onzekerheden, 
maar ook van de gedachte dat alles maakbaar is, dat je eruit 
moet halen wat erin zit, dat je moet presteren én ook jezelf moet 
presenteren. Er zijn ontzettend veel keuzemogelijkheden en de 
informatiestroom is enorm. Gemeenschappelijke kaders, zoals 
die van het geloof, vallen weg. Dat brengt onzekerheid met zich 
mee en een nieuwe behoefte aan leiding en sturing. 
Hoe geweldig is het dan, voor jong en oud, om de boodschap van 
het evangelie te horen! De boodschap van Jezus Christus geeft 
houvast en focus in je leven. Ook al is de boodschap niet altijd 
‘leuk’ om te horen. Want de Bijbel legt ook de vinger op de zere 
plek, op onze tekortkomingen en onze zonden. 
Vaak horen wij het evangelie uit de ‘tweede hand’. Anderen ver-
tellen ons de bijbelverhalen en/of geven uitleg van de Woorden 
van God. Of we luisteren en zingen liederen over God. Dat is fijn 
en daar mag je dankbaar voor zijn. Maar daarnaast is het belang-
rijk dat wij ook Gods Woord zelf lezen en dat leren toepassen in 
ons leven. Dat we Gods Woorden uit de ‘eerste hand’ gaan horen. 
Zelf leren bijbellezen is dan ook een belangrijk speerpunt bij dit 
jaarthema. 
In de verschillende onderdelen van deze katern is steeds gepro-
beerd om een link te leggen met het jaarthema. Daarbij is met 
name gespeeld met termen als ‘luisteren en horen’. Daarnaast 
geven verschillende werkvormen ook handvatten om er samen 
over na te denken hoe je een goede luisterhouding kunt aanne-
men om écht naar Gods Woord te luisteren en hoe je ook zelf in 
de Bijbel kunt leren lezen.  

De bijbelstudie in deze katern gaat over 1 Samuel 3:1-10. Dit is 
het bijbelgedeelte dat centraal staat tijdens het startweekend. De 
kleine Samuel wordt geroepen door God. Hij heeft het in eerste 
instantie niet in de gaten. Hij moet leren om Gods stem te ver-
staan. Hij moet leren om ‘goed te horen’. Hij moet er zelfs eerst 
door Eli op gewezen worden. Zo mogen ook wij elkaar aansporen 
om goed te luisteren naar Gods Woord en zodoende te leren om 
Zijn stem te verstaan. 
Tijdens het startweekend en door het seizoen heen is het goed 
om steeds de link met het jaarthema te benoemen, zodat men 
weet waarom er voor een bepaalde vorm gekozen is. Zo wordt het 
startweekend echt een onderdeel van het jaarthema. 
Naast deze katern Startweekend is/komt het volgende via onze 
website beschikbaar: 
• Basiskatern met algemene informatie over het jaarthema en het 
centrale bijbelgedeelte (is al te downloaden) 
• Katern Startzondag (verschijnt begin juni) 
• Katern Startbijeenkomst leidinggevenden (begin juni) 
• Programma’s voor het clubwerk (check je abonnement) 
• Bijbelleesfolder voor een bijbelleesweek voor de hele gemeente 
(voorjaar) 

Katern Startweekend
In deze katern staan allerlei concrete werkvormen en tips voor 
een gezellige en verbindende start van het seizoen. Al deze acti-
viteiten zijn gekoppeld aan het jaarthema. De ideeën zijn opge-
deeld in ‘vijf frequenties’ (zie hoofdstuk 3). Wij adviseren om van 
al die frequenties minimaal één vorm te kiezen en die voor de 
eigen gemeente uit te werken. 
In de voorbereiding van deze katern hebben we een aantal ge-
meenten laten meelezen. Op deze manier proberen we zo dicht 
mogelijk bij de wensen en mogelijkheden van elke gemeente aan 
te sluiten. Enkele reacties van onze meelezers:
‘Leuk en sprekend thema! Ook het verhaal van Samuël past er 
goed bij.’ 
‘De bijbelstudie is erg mooi gekozen bij het thema en erg aanspre-
kend voor zowel jong als oud!’
‘Veel variatie en tips. Zowel tijdens een startmoment, als tijdens 
de preek kan dit thema praktisch toepasbaar gemaakt worden.’
‘ Wij hebben soms wel 250 gemeenteleden die de gemeentedag 
bezoeken. Sommige onderdelen lijken me daardoor wat lastig, 
maar met wat aanpassingen moet het zeker lukken!’
 
We hopen dat deze inhoudelijke en creatieve katern ertoe bij-
draagt om jongeren en ouderen binnen de gemeente in gesprek 
te brengen met elkaar, zodat zij (nog) meer de verbondenheid 
gaan ervaren met elkaar en met de gemeente van God. Laten 
we goed luisteren naar wat God tegen ons persoonlijk en als ge-
meente te zeggen heeft. Want Zijn Woord is anno 2020/2021 
nog steeds actueel, levensveranderend en levensreddend, en dus 
zeker Goed om te horen! 

We wensen je een gezegende en goede start toe!
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2. Programma startweekend 

Een startweek(end) of startdag kan op verschillende ma-
nieren worden ingevuld. Het belangrijkste doel is de ge-
zamenlijke start van een nieuw seizoen waarbij gemeen-
teleden op een ontspannen manier (nader) met elkaar 
kennismaken en bezig zijn met een inhoudelijk thema. Hieron-
der geven we drie mogelijke indelingen van een startweekend. 

Programma 1 (zaterdag en zondag)

Zaterdag

14.00 uur: Opening en ontmoeting

15.00 uur: Kennismaking en spel

16.00 uur: Creativiteit

17.30 uur: Eten en ontmoeting

Zondag

9.30/10.00 uur: Eredienst, ontmoeting en bijbelstudie

Programma 2 (alleen zaterdag)

Zaterdag

14.00 uur: Opening en ontmoeting

15.00 uur: Kennismaking en spel

16.00 uur: Creativiteit
 
17.30 uur: Eten en ontmoeting

19.00 uur: Bijbelstudie

Programma 3 (alleen zondag)

Zondag

9.30/10.00 uur: Eredienst en ontmoeting 

12.30 uur: Eten en creativiteit

13.00 uur: Kennismaking en bijbelstudie (preekbespre-

king)
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Soms moet je even zoeken voordat je de juiste frequentie hebt ge-
vonden van een zender. Zodat je als ontvanger een goed en helder 
geluid krijgt. Zo is het goed luisteren naar elkaar eigenlijk ook een 
vorm van ‘afstemmen’, van het zoeken naar de juiste frequentie. 
Voor het startweekend zijn de volgende ‘frequenties’ van belang: 

1. Ontmoeting - het ontmoeten van elkaar en de beleving van het 
actief omkijken (verbondenheid) naar elkaar ervaren
2. Kennismaking - het leren zien, kennen van je mede-gemeente-
leden: wie zitten er eigenlijk bij mij in de kerk? Hoe goed ken ik hen 
en kennen zij mij?
3. Bijbelstudie - samen stilstaan bij een bijbelgedeelte om van de 
Heere God te leren, en ook van elkaar
4. Spel en 5. Creativiteit - op een ontspannen, sportieve en/of 
creatieve manier met elkaar aan de slag

Deze basiselementen zijn belangrijk in ieder startweekend. In onder-
staande ‘zenderprogrammering’ kan worden gekozen uit verschil-
lende ‘frequenties’ voor een passend programma voor de gemeente. 
Elke frequentie moet in ieder geval één keer in een startweekend 
terugkomen. Uit onderstaande ‘zenderprogrammering’ kun je zelf 
kiezen welke mogelijkheden het beste bij jouw gemeente passen. 
Ook kun je deze programmering (pagina 6) gebruiken om inspiratie 
op te doen voor je eigen ideeën. 

Vijf frequenties

EXTRA ideeën om het hele seizoen aan de slag te gaan met het 
jaarthema Goed om te horen!   

In de basiskatern worden een aantal aspecten genoemd en uitge-
legd die een onderdeel zijn van het jaarthema Goed om te horen!. 
Het is mooi als je gedurende het hele seizoen op verschillende 
‘plaatsen’ in de gemeente invulling kunt geven aan het jaarthema. 
Uiteraard kun je hiervoor volop putten uit deze katern. Ga op je 
kinder- of tienerclub bijvoorbeeld aan de slag met het maken van 
een ‘Oren-collage’ of met de genoemde spellen, enz. 
- Als jullie op de kinderclub werken met de HGJB-Clik-methode, 
kun je de programma’s opzoeken die passen bij het jaarthema. De 
volgende Clik-programma’s zijn hier geschikt voor en vind je in de 
Clik-methode: ‘Samen leren lezen’ (te vinden achter tabblad 2a), 
‘God deelt Zijn Woord uit’ (te vinden achter tabblad 2a).  
Deze programma’s zijn ook los te bestellen via onze website.  
https://www.hgjb.nl/clik-bestelling-losse-programmas/
- Organiseer een avond waarbij je samen nadenkt over hoe je zelf 
de Bijbel kunt leren lezen. Gebruik hier de HGJB-Bijbelleesmethode 
SOLVAT voor. Wellicht kun je hiervoor ook een spreker uitnodigen.  
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Deze werkvormen zijn bedoeld om gemeentebreed in te zetten. Bij de opzet hebben we zowel jong als oud op het oog gehad. We hopen dan ook dat de suggesties 
gebruikt zullen worden in een setting waarbij zowel jongeren als ouderen aanwezig zijn. Juist een startweekend is daarvoor bij uitstek geschikt. 

Ingrediënt Keuzemogelijkheden Korte omschrijving

Ontmoeting Een bijzonder verhaal Gemeenteleden ontmoeten elkaar tijdens een fiets-/wan-
deltocht en moeten onthouden wat ze horen.

Waar luister jij naar? Gemeenteleden delen wat ze mooi vinden om te horen en 
leren elkaar hierdoor beter kennen.

Deze tekst moet je horen! Gemeenteleden kiezen een tekst die zij mooi vinden om 
te horen en delen met elkaar waarom dit zo is.

Een luister-maaltijd Een gezamenlijke maaltijd waarbij ontmoeting centraal 
staat, maar waar er ook goed geluisterd moet worden 
naar elkaar. De menukaart bestaat uit vragen.

Kennismaking Luister en stel vragen Gemeenteleden oefenen in het stellen van vragen om 
meer over elkaar te weten te komen.

Mijn ‘beter-horen-tips’ Gemeenteleden denken na over tips om nog beter te kun-
nen luisteren naar elkaar en naar Gods Woord.

Ik ga naar de kerk en neem mee Samen nadenken over wat nu echt belangrijk is om mee 
naar de kerk te nemen. Zo ontdekken dat ook een goede 
luisterhouding hierbij hoort.

Op de bank met In tweetallen maken de gemeenteleden kennis met elkaar 
door over allerlei vragen, met een link naar het thema, 
na te denken.

Bijbelstudie Lees- en verwerkingsopdrachten 
Achtergrondinformatie 
Extra: verhaal voor kinderen 
Extra: stiltewandeling 

Gemeenteleden lezen samen de Bijbel, verdiepen zich in 
het bijbelgedeelte 1 Samuel 3:1-10 en gaan hierover in 
gesprek. 
Voor kinderen een voorbeeldverhaal om over ‘goed 
luisteren’ na te denken. 
Deze vorm is geschikt om na de bijbelstudie te doen of 
bijvoorbeeld na de kerkdienst op zondag.  

Spel De verdwenen Bijbels Een spel waarbij de verdwenen Bijbels opgezocht moeten 
worden door goed te luisteren en te speuren.

Hoorspel Maak samen van een verhaal een leuk, interessant en 
boeiend hoorspel, en laat dit horen aan anderen.

Spelcircuit ‘Luister goed’ Een spelletjescircuit in kleine groepjes, met spellen die 
allemaal een link hebben met ‘goed luisteren’.

Raad de stem Lees met verschillende gemeenteleden één zin voor 
(allemaal een paar woorden). Kun jij raden van wie de 
stemmen zijn? Een activiteit die het hele weekend kan 
duren en waaraan je een prijsje kunt koppelen. 

Tussendoortjes Korte spelletjes om tussendoor te spelen. Geschikt als 
opwarmertje van een activiteit of als tussendoortje met 
de kinderen.

Creativiteit Luisterwand Gemeenteleden kunnen op de luisterwand alles opschrij-
ven wat ze willen onthouden van de startactiviteit. Wat 
heb je gehoord? Wat wil je doorgeven omdat het goed is 
om te horen?

Uitbeelden van het verhaal Gemeenteleden luisteren naar het bijbelverhaal en beel-
den dit verhaal op een creatieve manier uit.

Collage: allemaal oren Gemeenteleden maken samen een collage met allemaal 
oren uit tijdschriften of foto’s. Hoeveel oren kun je vin-
den? Onder het knutselen kan er over het thema gepraat 
worden.

Maak een placemat Maak een placemat met oren. Eventueel ook bij de maal-
tijd (zie Ontmoeting) te gebruiken.

Hoofdband met oren Deze knutsel past goed bij het bijbelverhaal en kan ook 
onder de bijbelstudie door jonge deelnemers gemaakt 
worden.

Zenderprogrammering
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Vervolg EXTRA ideeën om het hele seizoen aan de slag te 
gaan met het jaarthema Goed om te horen!
 
Op de site van de HGJB zijn diverse artikelen over het gebruik 
van SOLVAT te vinden. Zie bijvoorbeeld: https://www.hgjb.nl/
persoonlijk-bijbellezen 
- Organiseer een maaltijd en nodig oud en jong uit om te komen 
eten. Zorg dat je leuke gespreksvragen hebt om bij elke ‘gang’ 
van de maaltijd over door te praten. Zet deze vragen op tafel-
kaartjes of op placemats. In plaats van een etentje kun je ook 
denken aan een spelletjesavond of je kunt het eten combineren 
met een luisterwandeling. 
- Organiseer een luisterwandeling. Deel van tevoren een aantal 
vragen uit waarover tijdens de wandeling gesproken kan worden. 
Laat deelnemers in tweetallen naast elkaar lopen en praten over 
de vragen. Na bijvoorbeeld tien minuten wissel je van wandel-/
gesprekspartner en ga je opnieuw in gesprek met elkaar over de 
vragen. Voor geschikte vragen kun je bij diverse werkvormen kij-
ken. 
-  Om het jaarthema goed ‘tussen de oren’ te krijgen, laat je de 
titel regelmatig terugkomen in  berichten in het kerkblad en/of 
bij de activiteiten die georganiseerd gaan worden. De titel leent 
zich hier zeker voor: ‘Goed om te horen wat jou beweegt’ (thema-
avond over geloofsopvoeding) of ‘Een spreker die goed is om te 
horen’ of ‘Een muzikale avond: lekker luisteren naar…’. Enz.   
- Organiseer in de gemeente een gemeentezangavond/lofprij-
zingsavond. Vraag welk lied men graag wil horen! Eventueel 
kunnen mensen ook vertellen waarom zij voor een bepaald lied 
kiezen: welke boodschap heeft dit lied voor jou? Waarom vind je 
het fijn om te horen? Schakel zoveel mogelijk gemeenteleden in. 
Vraag mensen om muziek te maken, liederen uit te kiezen, de 
liturgie samen te stellen of uit te delen, enz. Idee: vraag of elke 
club en/of vereniging een aantal liederen wil aanleveren en stel 
hiermee de liturgie samen. 
- In plaats van een aparte bijeenkomst kun je ook na afloop van 
een dienst een moment van lofprijzing en aanbidding organise-
ren. 
- Organiseer ook activiteiten waarbij kinderen, tieners, jongeren 
en ouderen letterlijk worden gehoord. Organiseer een vragenuur-
tje met de dominee of jeugdouderling, waarbij er naar de mening 
van de jeugd wordt gevraagd en geluisterd. Of organiseer een 
avond met jongeren en ouderen waarbij er geluisterd wordt naar 
elkaar. 
- Laat de rondzendbrief (zie werkvorm bij ‘Creativiteit’) rondgaan 
in de gemeente. 
- Start een ‘Goede-woorden-kettingbrief’, waarbij je vijf mensen 
uit de gemeente uitnodigt om hun ‘Goed-om-te-horen-woorden-
van-God’ door te geven aan vijf andere mensen en die weer aan 
vijf andere personen, enz. Zo gaat het ‘goede woord van God’ 
door de gemeente en kringen heen. 
- De HGJB heeft een serie boekjes over geloofsopvoeding voor 
ouders met kinderen van 0-16 jaar uitgegeven onder de titel 
‘Voorleven’. De boekjes bieden praktische handvatten, casus-
sen en volop gespreksstof voor een ouderkring, moedergroep of 
doopkring. Er wordt in de gezinnen geleerd hoe je kunt meewer-

ken aan de opbouw van de gemeente. Er wordt ook geleerd hoe 
je kunt luisteren naar Gods Woord. Het is fijn om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan. Dit is ook het samen opbouwen van de 
gemeente. De boekjes zijn te bestellen via onze website.    

Collectepakket 

De dienst op de startzondag is bij uitstek een dienst waarvan u 
de collecte kunt bestemmen voor goed jeugdwerk. Op www.hgjb.
nl/collecteren kunt u ons aanbod bekijken en kopij downloaden. 
Hebt u zelf ideeën of wensen ten aanzien van de collecte? Wij 
denken graag met u mee. 
 
q overmaken: als u voor de HGJB collecteert, kunt u de op-
brengst rechtstreeks naar ons overmaken op NL35 RABO 030 
831 6835 t.n.v. HGJB te Bilthoven, o.v.v. collecte en naam en 
plaats van uw gemeente.

Luisterblad

In deze katern wordt ook een luisterblad aangeboden, dat aan het 
begin van de dienst op startzondag uitgedeeld kan worden (bij-
lage 1). De kinderen en jongeren kunnen hierop (aan)tekeningen 
maken over de preek. Een stimulans om actief mee te doen! 
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3. Suggesties startweekend Goed om te horen!
LIEdEREn
 
Het is mooi om tijdens het startweekend ruimte te maken om sa-
men te zingen. Zingen verbindt! De volgende Psalmen en liederen 
passen goed bij het jaarthema. 
Psalm 19:1 
Psalm 25:1, 5, 6
Psalm 50:1 
Psalm 56:5
Psalm 89:7
Psalm 143:1, 10 
OTH 139 Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods 
OTH 140 Kom Schepper God, o Heilge Geest
OTH 210 U bent de God die roept 
OTH 223 Aan Uw voeten Heer 
OTH 227 Een rijke schat van wijsheid 
OTH 229 Here Jezus, om Uw woord 
OTH 233 Spreek, o Heer, door Uw heilig woord 
OTH 237 Woord, voor ons geschreven 
OTH 261 O Heer, verberg U niet voor mij 
OTH 360 Samen in de naam van Jezus 
OTH 505 Here, maak mij Uw wegen bekend 
OTH 518 Ik neem even de tijd  

Het maken van groepen 
Hieronder een aantal manieren hoe je groepen kunt maken. Deze 
manieren zijn uiteraard voor alle onderdelen van het startweek-
end te gebruiken. 
• Maak kaartjes waarop een geluid staat. Zorg dat je evenveel 
eendere kaartjes hebt als dat je personen in het groepje wilt. Dus 
wil je groepen van zes personen maken, dan heb je zes kaartjes 
met ‘geluid trein’ erop staan. Deel de kaartjes uit. Maak het geluid 
dat op jouw kaartje staat en zoek de andere groepsleden op die 
hetzelfde geluid maken. Geluiden kunnen zijn: ezel, poes, hond, 
vogel, kerkklok, telefoon, toeter, enz. 
• In plaats van een geluid te maken, kun je ook bekende liedjes 
laten zingen. Schrijf op de kaartjes een regel van een lied en laat 
de deelnemers dit lied zingen. Zoek de personen op die hetzelfde 
lied zingen. Jullie vormen een groepje. 
• Zoek een aantal foto’s van oren op via het internet. Print deze 
uit en knip ze in puzzelstukjes. Verdeel de stukjes oor over de 
deelnemers. Maak je oor compleet en je heb je groepje te pakken.  
• Maak kaartje met de volgende woorden erop: jaarthema, kerk, 
goed, horen, startdag, ouderen, jongeren, enz. Deel deze kaartjes 
uit bij binnenkomst. Vertel bij de introductie van het startweek-
end een verhaal waarbij je deze woorden opnoemt. Als je jouw 
woord hoort, ga je staan. Je ziet nu alle personen staan die bij 
jou in je groepje horen. Zoek elkaar op na afloop. Leg eventueel 
de woorden op tafels en ga met jouw groepje bij de tafel zitten 
van jouw woord.  
• Bij deze opdracht moet je echt goed horen! Iedereen roept de 
eerste letter van zijn naam heel hard door de ruimte. Als jij ie-
mand hoort die dezelfde letter roept, ga je bij elkaar staan. Je 
kunt ook de eerste klinker in je naam laten roepen (roept iets 

makkelijker). Als iedereen ergens staat, kun je vervolgens deze 
groepjes laten splitsen in groepen van ongeveer acht personen. 
• Deel kaartjes uit bij binnenkomst met een vraag erop. Deze 
vraag gaat men aan iedereen stellen. Als je acht personen hebt 
gevonden die ‘ja’ op deze vraag hebben gezegd, vormen jullie 
een groepje. De persoon die dus ‘ja’ zegt op jouw vraag, moet bij 
jou blijven staan/lopen. Als je één keer ‘ja’ hebt gezegd, mag je 
je eigen vraag niet meer stellen. Je moet dus wel even doorgaan 
met de vraag te stellen. Vragen: Heb jij een kat? Heb jij een ca-
via? Is pizza jouw lievelingseten? Vind jij spruitjes ook vies? Enz. 

OnTMOETInG
1. Een bijzonder verhaal 
Een fietstocht door de gemeente waarbij gemeenteleden goed 
moeten luisteren om het verhaal compleet te maken. 

Voorbereiding:
• Vraag gemeenteleden die een deel van een zin willen doorge-
ven op een bepaalde locatie. Zij gaan gedurende de hele fiets-
tocht bij deze post staan.  
• Stippel een fietstocht uit aan de hand van de locaties. Zet deze 
op papier. Begin bij locatie A, ga daarna naar locatie B, enz. 
Eventueel kunnen er verschillende startpunten zijn, zodat niet 
iedereen tegelijkertijd aanwezig is op een bepaalde locatie.  
• Stel iemand aan die de groepjes weg laat rijden met de juiste 
informatie, het startpunt waar zij moeten beginnen, enz. 
• Bedenk een eenvoudig verhaal, dat bestaat uit korte zinnen. 
Het verhaal bestaat uit maximaal tien losse zinnen (je hebt net 
zoveel zinnen nodig als dat je posten hebt tijdens de fietstocht). 
• Groepen maken van gemeenteleden: jong en oud door elkaar. 
Indien dit niet mogelijk is kun je ook tweetallen maken of gezin-
nen samen laten fietsen. 

Werkwijze:
• De groepen wandelen of fietsen een route door het dorp/de 
stad. Ze komen langs verschillende posten. Hier krijgen ze een 
zin uit het verhaal te horen. Let op: het is de bedoeling dat ze 
deze zinnen in een verkeerde volgorde horen. Op de eindbestem-
ming mogen ze met de zinnen die ze hebben gehoord een verhaal 
schrijven. Het is dus de bedoeling dat ze goed luisteren en goed 
overleggen wie welke zin onthoudt. Dit verhaal leveren ze in. 
• Aan het eind wordt bekendgemaakt welke groep het goede/
meest complete verhaal heeft opgeschreven. Voor hen is er een 
prijsje (voorbeeld: een kletskop-koekje). 
• Als je een wat kleinere groep hebt, is het leuk om als afsluiting 
de verhalen voor te laten lezen aan elkaar. 

Variant: 
• De groepen wandelen of fietsen een route door het dorp/de stad. 
Ze komen langs verschillende posten. Hier krijgen ze één woord 
te horen. Deze woorden onthouden ze de gehele route. De woor-
den die je hoort, mag je niet opschrijven. Spreek goed af wie welk 
woord onthoudt tot het einde van de rit. 
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• Op de eindbestemming schrijven ze met elkaar een kort verhaal 
waar de gehoorde woorden in terugkomen. Dit verhaal leveren 
ze in. 
• Aan het eind wordt bekend gemaakt welke groep in zijn verhaal 
alle gehoorde woorden heeft gebruikt! Bij een gelijk aantal kun je 
kijken naar originaliteit en creativiteit. Of je kiest het verhaal dat 
het meest linkt naar het thema of naar de gemeente. De winnende 
groep krijgt een klein prijsje. 

2. Waar luister je naar?
Gemeenteleden leren elkaar (beter) kennen door elkaar te vertel-
len waar zij graag naar luisteren en waarom dit voor hen belang-
rijk is.

Voorbereiding 
• Knip de kaartjes uit met de oren erop (zie bijlage2). 
• Maak groepen van vier personen. 

Werkwijze 
• Geef elke deelnemer één kaartje met een oor erop. Dit gebrui-
ken ze om voor zichzelf steeds het antwoord van een vraag op te 
schrijven. 
• Laat iedereen antwoord geven op de eerste vraag: Waar luister 
jij graag naar? Schrijf dit voor jezelf op het kaartje. Eén deelne-
mer van de groep begint met het kort voorstellen van zichzelf 
(naam) en vertelt daarna wat hij/zij op het kaartje heeft geschre-
ven.
• De andere deelnemers mogen vragen stellen over dit antwoord. 
Bijvoorbeeld: Waarom luister je graag naar deze muziek? Wat 
spreekt je aan? Waarom is dit belangrijk voor jou? Enz. Hierna 
is de volgende aan de beurt om te vertellen wat er op zijn/haar 
kaartje staat. Ga net zolang door totdat iedereen is geweest, dan 
is het tijd voor de volgende vraag. 
• Bij de tweede ronde vragen hoef je uiteraard niet meer je naam 
te noemen. 
• Schrijf eerst weer het antwoord op jouw oor. Hierna maak je 
weer een rondje. 
• Eventuele vragen zijn:
- Waar luister jij graag naar?
- Naar welk bijbelverhaal luister je graag? 
- Naar welk bijbelgedeelte/bijbelboek luister je graag 
- Naar welke (bijbelse) persoon luister jij graag?
- Wat is je favoriete christelijke lied?

3. deze tekst moet je horen!
Gemeenteleden praten met elkaar over hun favoriete (bijbel)tekst 
of quote en maken op deze manier kennis met elkaar. 

Voorbereiding:
• Print verschillende (bijbel)teksten en quotes en hang deze door 
de ruimte. Dit kan ook buiten zijn op het kerkplein! De teksten 
moeten te herleiden zijn op bekende personen of gemeenteleden, 
bijbelverhalen/bijbelse personen. 
• Je kunt denken aan een uitspraak van Corrie ten Boom, Augus-
tinus, Martin Luther King, enz. Ook kun je een stopwoord/zin van 

een gemeentelid gebruiken. 

Werkwijze:
• Vertel dat er een heleboel teksten door de ruimte heen hangen. 
Loop hier eerst even langs en kies daarna een tekst of uitspraak 
die jou heel erg aanspreekt, waarvan jij zegt: die moet je echt 
horen! Ga bij deze tekst staan. 
• Als iedereen een tekst heeft gekozen, ga je met de andere ge-
meenteleden (die bij dezelfde tekst staan) in gesprek. Als er meer 
dan vier gemeenteleden bij dezelfde tekst staan, splitst deze 
groep zich ter plekke in groepjes van ongeveer vier personen. 
• Praat in de groep door over de tekst, aan de hand van de vol-
gende vragen:
o Van wie is deze tekst?
o Waarom spreekt deze tekst je aan?
o Hoor je de tekst wel eens om je heen?
o Voor wie is dit ook goed om te horen? Aan wie zou je deze tekst 
willen doorgeven? 

Tips:
• Als er tijd over is, kunnen de gemeenteleden nog een andere 
tekst kiezen en daarbij gaan staan. Zo vorm je een nieuw groepje 
en praat je met andere deelnemers door over de nieuwe tekst.  
• Geef als tip bij de laatste vraag mee, dat ze dit ook in de prak-
tijk kunnen brengen. Geef jouw tekst maar door aan een ander! 
Dat kan door deze op een kaartje te schrijven en door de bus te 
doen, door een foto van de tekst te maken en door te sturen met 
je telefoon, via een Whats App-berichtje, enz. 

4. Een luister-maaltijd 
Gemeenteleden ontmoeten elkaar tijdens de maaltijd en luisteren 
naar elkaars verhalen aan de hand van verschillende vragen. 

Voorbereiding: 
• Samen eten is dé gelegenheid om met elkaar te praten en naar 
elkaars verhalen te luisteren. Organiseer een maaltijd die uit ver-
schillende gangen bestaat. Vraag ruim van tevoren of er gemeen-
teleden zijn die een gang willen verzorgen. In deze werkvorm 
wordt uitgegaan van drie gangen: voorgerecht, hoofdgerecht, 
nagerecht. 
• Dek de tafels op een leuke manier. Zet bloemen neer en me-
nukaartjes. 
• Leg bij elk bord ook een placemat neer waarop de gespreksvra-
gen staan (zie bijlage 3). 

Werkwijze: 
• Heet iedereen van harte welkom bij deze bijzondere maaltijd. 
Het is een zogenaamde ‘luister-maaltijd’, want we gaan goed 
luisteren naar elkaar! Zeker weten dat je nieuwe dingen over die 
ander gaat ontdekken, die je nog niet eerder had gehoord. 
• Begin de maaltijd met bijbellezen en gebed. Kies een bijbel-
gedeelte uit dat past bij het jaarthema. Denk aan het gedeelte 1 
Samuel 3:1-10. Of kies teksten/verhalen uit de Bijbel die ook 
over luisteren gaan. Bijvoorbeeld het luisteren naar Jezus. 
• Serveer de eerste gang uit en vermeld daarbij de vraag die 
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hierbij hoort. Vertel na elke gang dat de gemeenteleden de ge-
legenheid krijgen om aan een andere tafel te gaan zitten. Zo 
komen ze telkens bij andere gemeenteleden aan tafel te zitten. 
Denk wel even praktisch na over hoe je dit gaat organiseren. Laat 
bijvoorbeeld de gemeenteleden steeds hun eigen bord en bestek 
meenemen naar de volgende tafel. 
• Beëindig de maaltijd met het samen zingen van een lied. 

Tip:
• Zeker met kinderen is het leuk om van tevoren placemats te 
maken. Plak de vragen hier later dan op of laat de kinderen zelf 
bij elk gerecht vragen verzinnen die ze aan de ander kunnen stel-
len. Onder Creativiteit is een manier te vinden om een placemat 
te maken.  

Menukaart
Voorgerecht: 
- Welke geluiden brachten jou hier naartoe? 
- Welke geluiden hoor je nu?
Hoofdgerecht: 
- Naar wie luister jij altijd? En waarom? 
- Waaruit bestaat een goede luisterhouding? 
- Maak de zin af: het is goed om te horen dat…
Nagerecht: 
- Wat is het mooiste geluid dat je onder deze maaltijd hebt ge-
hoord? 
- Welke geluiden van dit etentje neem jij mee naar huis? 

KEnnISMAKInG
1. Luister en stel vragen  
Luister goed naar elkaar. Kun jij de goede vragen stellen, zodat 
je meer te weten komt?  

Voorbereiding: 
• Vraag een aantal gemeenteleden om iets te vertellen over wat 
hen bezighoudt. Dat kan over een hobby zijn of over een bijzon-
dere reis.  Als je vijf gemeenteleden kunt vinden, is dat genoeg. 
• Maak in de ruimte vijf groepjes, zet hier stoelen voor neer. Eén 
stoel van elk groepje is al ‘bezet’, daar gaat diegene op zitten 
die straks over zijn of haar hobby (enz.) gaat vertellen. De an-
dere stoelen zijn bedoeld voor de deelnemers. Zorg dat er meer 
stoelen staan dan dat je deelnemers hebt. Het is niet erg als niet 
alle stoelen in het groepje bezet zijn, het is wel erg als je stoelen 
tekort hebt! Heb je een grote groep, dan zet je dus meer stoelen 
neer bij de vijf groepjes. 

Werkwijze: 
• Leg de deelnemers uit dat ze straks bij één van de vijf groepjes 
mogen aanschuiven. In elke groep zit één gemeentelid dat iets 
gaat vertellen over wat hem of haar bezighoudt. Luister eerst goed 
naar waar het verhaal over gaat. Daarna ga je vragen stellen aan 
die persoon. Maar let op: je mag alleen open vragen stellen. Dat 

wil zeggen: je mag dus geen vragen stellen waar de persoon met 
‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. Als je wèl een gesloten vraag stelt, 
moet je het groepje verlaten en op zoek naar een andere groep 
gaan. Daar ga je weer opnieuw aanschuiven en deelnemen aan 
het gesprek. 
• Op deze manier worden de gemeenteleden zich ervan bewust 
dat je met het stellen van open vragen meer te weten kunt komen 
over de ander. Bovendien is de kans nu ook groter dat er bij meer-
dere groepjes aangeschoven moet gaan worden: wat wel leuk is, 
omdat je dan met meer mensen uit de gemeente kennismaakt. 

Variatie: 
• Eventueel kun je deze opdracht ook breder maken door ieder-
een over zijn of haar hobby te laten vertellen in het groepje. Dan 
hoef je niet per se van tevoren gemeenteleden te vragen. Je kunt 
de groepjes dan een aantal vragen geven waar ze over gaan pra-
ten in de groep. Bijvoorbeeld: ‘Stel jezelf voor en vertel iets over 
jouw hobby’s.’ Of als je dichterbij het thema wilt komen: ‘Stel 
jezelf voor en vertel iets over jouw ervaring met ‘goed luisteren’. 
Ben je meer een prater of een luisteraar? Zeggen anderen dat jij 
goed kunt luisteren? Wat is er nodig om goed te luisteren naar 
de ander?’
• Je kunt ook de link naar het luisteren naar Gods woorden in-
brengen. ‘Wanneer spreekt God tot jou? Vind je het lastig om de 
stem van God te horen in jouw leven en hoe komt dat dan?’

Gesprek: 
• Vraag of het lastig was om de juiste vragen te stellen. Maakte 
het dat je andere vragen ging stellen, dat je beter ging nadenken 
over je vraag? Moest je vaak van groepje wisselen? Hoe voelde 
dat? Heb je veel nieuwe dingen gehoord en elkaar beter leren 
kennen? 

2. Mijn ’beter-horen-tips’ 
Gemeenteleden denken samen na over hoe je beter kunt ‘horen’ 
en geven elkaar hiervoor tips. 

Voorbereiding: 
• Print een grote afbeelding van een oor uit. Als je even zoekt 
op het internet, kom je heel wat oren tegen. Of teken zelf een oor 
op groot papier. Zorg dat je net zoveel ‘oren’ als groepjes hebt. 
• Leg op elke tafel een papier met een oor neer. Zet er stoelen 
omheen. 
• Als je met de oren eerst groepjes wilt maken, kun je dit als 
volgt doen. Geef de gemeenteleden bij binnenkomst een afbeel-
ding van het oor van hun groepje. Zorg dat je, als je vijf groepjes 
wilt maken, vijf verschillende oren hebt. Zoek op de tafels naar 
hetzelfde oor als jij hebt gekregen en je hebt je groepje gevonden. 
• Leg voldoende pennen neer op de tafels. 

Werkwijze: 
• Zorg ervoor dat de mensen in groepjes zitten rondom de tafels 
met oren. Houd eventueel een kort voorstelrondje als mensen el-
kaar niet (goed) kennen. 
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• Vertel dat we gaan nadenken over de vraag ‘Hoe kun je beter 
luisteren naar…?’. Op deze stippen wordt steeds een ander woord 
ingevuld waar de deelnemers over in gesprek gaan. 
• Eventueel hang je deze kernvraag op in de ruimte of schrijf je 
deze ook op het papier met het oor dat op de tafel ligt. 
• Vul de vraag steeds na een paar minuten aan met een ander 
woord. Hoe kun je beter luisteren naar… God, de Bijbel, de do-
minee op de preekstoel, elkaar, de stilte, mijn gezin, mijn buren, 
enz.  
• Stimuleer de groepen om over de verschillende ‘woorden’ in 
gesprek te gaan en elkaar hier ook op te bevragen. Geef voorbeel-
den van vragen: Heb je Gods stem wel eens gehoord? Wanneer 
was dat? Hoe luister jij naar God? Wat vind je lastig? Luister je 
wel met aandacht naar jouw ouders/kinderen/buren? Wanneer 
lukt het je niet om te luisteren? Kun je de stilte ook horen? 

Verzamelen van tips: 
• Geef de gemeenteleden als afronding tien minuten de tijd om 
een aantal tips bij het oor te schrijven. Het gaat dan om tips of 
‘eyeopeners’ die tijdens het gesprek naar voren kwamen. Wat 
helpt om écht ‘beter te horen’ naar wat God, de Bijbel, de ander 
zegt? 
• Hang alle oren met ’beter-horen-tips’ op in de ruimte of in de 
kerk(hal), zodat iedereen jullie tips kan lezen.  
 
3. Ik ga naar de kerk en neem mee… 
Door goed te luisteren naar elkaar, kom je er achter wat de ander 
belangrijk vindt als het gaat om de kerkdienst. 

Voorbereiding: 
• Zorg ervoor dat er ruimte is om in een lange rij naast elkaar te 
gaan staan. 
• Als de groep te groot is, maak je rijen van ongeveer tien perso-
nen. Je krijgt dan dus in de ruimte meerdere rijen met mensen. 
(Je kunt ook juist kiezen voor kleine rijtjes van vier personen.)

Werkwijze: 
• Je staat nu in een rij naast elkaar. We gaan een spelletje spelen 
waarbij je goed moet luisteren én ook veel moet onthouden. Leg 
het spel uit. 
• Nummer 1in de rij begint met de zin ‘Ik ga naar de kerk en ik 
neem mee…’ en dan noemt hij of zij iets op wat voor hem/haar 
belangrijk is om mee te nemen naar de kerkdienst. Bijvoorbeeld: 
een Bijbel, een pen, mijn gezin, mijn vriend, een goed humeur, 
aandacht, enz. De volgende noemt de hele zin weer op en ook 
datgene wat de eerste persoon gezegd heeft en voegt daar zijn/
haar eigen woord aan toe. Dit mag hetzelfde woord zijn! Het kan 
dus dat je straks tien keer het woord ‘Bijbel’ hebt. 
• Als de zin bij de laatste persoon is, probeert deze om de zin 
compleet met alle aanvullingen op te noemen. De anderen luiste-
ren of ze hun aanvulling voorbij horen komen. 

Gesprek: 
• Na dit spelletje ga je bij elkaar staan of zitten en legt iedereen 
uit waarom er voor dit woord gekozen is. Waarom is dit belangrijk 

voor jou? Wat is er nodig om aandachtig te kunnen luisteren? In 
de kerk hoor je Gods stem: hoe kun je hier goed naar luisteren? 
Wat heb je nodig dan? / Wat heb je hiervoor nodig? 
• Eventueel kun je na dit gesprek het spelletje nogmaals doen en 
luisteren of er nu andere dingen worden opgenoemd. Is er bij jou 
iets veranderd of niet? Wat zou je nu meenemen?  

4. Op de bank met… 
Met wie zit jij op het bankje? Ga in gesprek met elkaar over de 
vraag en leer elkaar beter kennen.  

Voorbereiding: 
• Deze werkvorm is een variatie op het bekende ‘speeddaten’. 
Misschien is deze vorm al erg bekend in jouw gemeente omdat 
je dit al meerdere keren gedaan hebt tijdens een startactiviteit. 
Daarom in een ander jasje! Want dit blijft een zeer effectieve en 
ook leuke manier om met elkaar in gesprek te gaan.  
• Zet stoelen in tweetallen neer in de ruimte. Zorg voor zoveel 
stoelen als dat je deelnemers verwacht. De twee stoelen zet je 
naast elkaar, zodat ze een soort van ‘bankje’ vormen waarop 
steeds twee mensen naast elkaar kunnen zitten. 
• Zorg voor voldoende vragen om te stellen. 

Werkwijze: 
• Vertel als inleiding dat er op bankjes in het park, in het bos 
of in het dorp heel wat wordt afgepraat. Er ontstaan op bankjes 
vaak leuke gesprekken tussen mensen die elkaar soms niet eens 
kennen. Op een bankje zitten geeft ook een fijn gevoel. Je rust 
er even op uit na een fietstocht of je geniet van het uitzicht. Wij 
gaan ook op een ‘bankje’ zitten, om een praatje met elkaar te 
maken. 
• Zoek maar een bankje op en ga hier samen op zitten. 
• Stel dan een vraag waarover de gemeenteleden op het bankje 
met elkaar in gesprek gaan. Eventueel noem je eerst even je 
naam, daarna beantwoord je om beurten de vraag. Natuurlijk 
mag je elkaar vragen stellen hierover. 
• Na ongeveer twee minuten wissel je van bankje. Iedereen gaat 
staan en gaat op een bankje, naast een andere persoon, zitten. 
Als je dit te chaotisch vindt, kun je afspreken dat de persoon die 
rechts op het bankje zit de hele tijd blijft zitten en dat de persoon 
links steeds van bankje gaat wisselen. 
• Stel een nieuwe vraag waarover men in gesprek gaat. Zo ga je 
door totdat de tijd om is en de gemeenteleden zo’n tien ‘bankge-
sprekjes’ hebben gehad. 
• De vragen hebben een link naar het thema ‘Goed om te horen’. 
Kies de vragen die bij jouw groep mensen past. Sommige vragen 
zijn ‘laagdrempelig’, andere wat ‘diepgaander’. Begin met de wat 
eenvoudige vragen. 
- Van welke geluiden in de natuur kun jij genieten? 
- Wat roept het geluid van kerkklokken bij jou op? Welk gevoel? 
- Wat roept het gevoel van een sirene, koffiezetapparaat, fluiten-
de vogels, enz. op? (vul zelf in) 
- Wat vind jij een heel irritant geluid? 
- Met welk geluid word jij ’s morgens wakker? 
- Voor welk geluid zou jij ’s nachts je bed uitkomen? 
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- Wat vind jij een fijn geluid om mee wakker te worden? 
- Welke muziek hoor jij graag? 
- Van welk geluid krijg jij kippenvel? En waarom is dat? (omdat je 
het mooi vindt of juist niet?) 
- Naar wie luister jij graag? (muziek/zanger/spreker/fijne stem)
- Van welk geluid word jij verdrietig? 
- Vind jij het moeilijk om te luisteren naar bepaalde personen en 
hoe komt dat? 
- Wat maakt dat jij goed naar de preek kunt luisteren? 
- Wanneer luister jij naar God? Op welke momenten? 
- Heb jij Gods stem weleens gehoord? 
- Vind je het moeilijk om Gods stem te horen? Hoe komt dit? 
- Welke boodschap wil jij echt niet horen van je man/vrouw/moe-
der/vader? 
- Heb je zelf wel eens meegemaakt dat iemand écht niet naar jou 
wilde luisteren?
- Ben jij meer een prater of een luisteraar? 
- Wat vind jij een kenmerk van iemand die goed kan luisteren? 
- Wat is belangrijker: een goede spreker zijn of een goede luis-
teraar zijn? 
 
Tip:
Soms heeft men wat schroom om zomaar naast iemand te gaan 
zitten. Dit kun je ondervangen door bij de wissel een opdracht te 
geven: Ga vier ‘bankjes/lege stoelen’ naar voren of ga 2  
stoelen naar links.
 
Tip voor de kerkdienst 
In de kerk zit je vaak ook op banken. Je kunt een aantal van 
bovenstaande vragen ook tijdens de dienst terug laten komen. Je 
hebt dan meteen een leuke inleiding op het thema ‘Goed om te 
horen’ te pakken. Stel ze aan jouw buurman of buurvrouw en voer 
een goed gesprek op ‘de kerkbank’. 

BIJBELSTUdIE 
Bijbelstudie over 1 Samuel 3:1-10 

Voorbereiding: 
Gebruik voor dit onderdeel bijlage 4 ‘Bijbelstudie’. Verder heb 
je nodig: Bijbels, pennen, Op Toonhoogte bundels. Maak vooraf 
groepjes. Kies bij voorkeur groepjes waarin diverse leeftijden ge-
mixt zijn. Zorg dat iedereen een bijbelstudieblad tot zijn beschik-
king heeft. Laat de groepjes aan de slag gaan met de bijbelstudie. 
Kijk ook even bij bijlage 5: ‘Stiltewandeling’. Dit is een extra op-
dracht en mooi om na de bijbelstudie mee aan de slag te gaan. 
Of na de startdienst op zondag. 
 
Bijbelstudie: 
De bijbelstudie is opgebouwd volgens de SOLVAT-methode en be-
staat uit verschillende opdrachten. Maak een keuze uit de lees- en 
verwerkingsopdrachten die het beste bij jullie groep passen.  
Leesopdrachten: 
a ) Lees het gedeelte 1 Samuel 3:1-10 voor jezelf door en laat 
het eens op je inwerken. 

b ) Welke woorden raken je? Omcirkel die.
c ) Wat is voor jou de kern van dit gedeelte? Zet daar een streep 
onder. 
d ) Bespreek in tweetallen waarom je deze woorden hebt omcir-
keld en onderstreept. Noteer wat je opvalt. 

Verwerkingsopdrachten:
- In vers 1 staat beschreven dat het woord van de Heere schaars 
was in die tijd. In hoeverre herken jij dat Gods Woord schaars is 
in onze samenleving? Op welke manier en hoe zou dat komen? 
- Samuel luistert naar God. Hoe herken jij dat in je leven? 
- Wat is volgens jou een goede luisterhouding? (op welke manier/ 
waar kun jij God het beste horen?)
- Kan God spreken terwijl wij het niet horen of niet in de gaten 
hebben? Hoe kan zoiets gebeuren?  
- Wat staat er bij jou in de weg om God echt te verstaan?

Extra voor de kinderen: op welke manier luister jij naar Gods 
Woord?
Er is een Joods spreekwoord dat zegt: Je kunt luisteren als een 
spons, als een trechter en als een zeef. Vertel onderstaand ver-
haal en laat kinderen (of ouderen) hierop reageren. Waar lijk jij 
op? 

Kijk, dit is Trudy trechter (laat een trechter zien). Je kunt luis-
teren als zij. (Giet een glas water door de trechter.) Je hoort de 
verhalen uit de Bijbel op school, thuis en in de kerk. Maar ze gaan 
het ene oor in en het andere weer uit. Er blijft niets achter.
Dan heb je hier Zebedeüs Zeef (laat de zeef zien). Als je luistert 
als hij, dan gebeurt er dit. (Giet een glas water door de zeef, er 
blijven wat druppeltjes hangen.) De verhalen uit de Bijbel vind 
je mooi, maar toch zijn er nog zoveel andere dingen die je nog 
mooier vindt. Je hoort de verhalen wel, maar je gaat snel verder 
met je spel en je bent al snel het belangrijkste vergeten. Er blijft 
niet veel hangen. 
Maar we hebben ook nog Simon Spons (laat de spons zien). Kijk 
maar eens wat er gebeurt als je net als hij luistert. (Dompel de 
spons in het water, de spons zuigt alles op). Je luistert dan naar 
de verhalen uit de Bijbel en ze krijgen betekenis voor je, je leert 
veel van de verhalen. En…  je kunt ook nog uitdelen, zwaai de 
spons rond en gooi wat druppels water naar de kinderen.

Extra: Stiltewandeling 
Een leuke activiteit voor na de bijbelstudie is de stiltewandeling. 
Kijk hiervoor bij bijlage 5. 

Achtergrondinformatie bij het bijbelgedeelte

Wat eraan voorafgaat
Samuel is een bijzonder kind. De betekenis van zijn naam geeft 
het al aan. Samuel betekent letterlijk: God hoort. Er is door zijn 
moeder Hanna veel om hem gebeden. Tegelijk heeft zij beloofd 
hem toe te wijden aan de dienst van God. Zo is Samuel in Silo 
terechtgekomen, de plaats waar in die tijd het heiligdom geves-
tigd was. Eli de hogepriester is daar verantwoordelijk voor de ere-
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dienst, maar in de praktijk hebben zijn zonen Hofni en Pinehas de 
leiding. Zij maken zich schuldig aan diefstal en overspel. Het is 
voor Samuel niet bepaald een gunstige omgeving om te worden 
voorbereid tot dienst aan God.

Uitleg bij de tekst
Vers 1 - Het Woord van de HEERE was schaars:  De Hebreeuwse 
uitdrukking duidt op iets wat kostbaar of zeldzaam is. Dat bete-
kent niet dat er helemaal geen profeten meer ingeschakeld wor-
den om een boodschap van de HEERE door te geven (1 Samuel 
2:27). Toch wordt er in die tijd nog maar weinig van God gehoord. 
Dat zal alles te maken hebben met het godsdienstige verval van 
die dagen. In de tijd dat het Woord van de Heere schaars is, groeit 
Samuel op. Hij dient de Heere, maar dan nog wel onder toezicht 
van Eli. En zowel dit toezicht als het gezelschap van de goddeloze 
zonen van Eli, is het klimaat waarin Samuel opgroeit.  
Vers 2-3  - Zowel Eli als Samuel zijn naar bed gegaan. Opvallend 
is dat het bij beiden anders wordt omschreven. Bij Eli lezen we 
dat hij ‘op zijn slaapplaats lag’, terwijl we van Samuel lezen dat 
hij ‘zich te slapen gelegd had’.  Eli is oud geworden en daarbij 
is het voorstelbaar dat hij zijn bed liefheeft en daar veel tijd op 
doorbrengt. Daarmee zien we in hem, de slapende hogepriester, 
een beeld van de geestelijke toestand van het volk. Ook lezen we 
dat Eli te kampen heeft met een afnemend gezichtsvermogen. Eli 
is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk blind. 
Samuel ‘heeft zich te slapen gelegd’. Hij is er aan toe. Het is een 
daad na een dag van werken. 
Heel nadrukkelijk wordt hier gesproken over de aanwezigheid van 
de lamp ven de ark van God. Hierdoor is het heiligdom in Silo nog 
altijd de tempel van de Heere, ondanks alle verkeerde dingen die 
daar gebeuren. De lamp is het symbool van het verbond van God. 
God blijft trouw, ondanks de ontrouw van mensen. 
Vers 4-6 -  Midden in die nacht klinkt dan ineens de stem van 
God. Eerst denkt Samuel tot twee keer toe, dat hij door Eli geroe-
pen wordt. Eli geeft hierop aan dat hij Samuel niet geroepen heeft. 
Vers 7 - Samuel kende de HEERE nog niet: De reden dat Samuel 
niet doorheeft dat de HEERE hem roept, wordt hier gegeven: hij 
kent de HEERE nog niet, omdat  het Woord van de HEERE nog 
niet aan hem is geopenbaard. Samuel begrijpt niet dat God tot 
hem spreekt. Dat Eli in eerste instantie niet in de gaten heeft dat 
God Samuel roept, is veel schokkender. Hij gaf als priester leiding 
aan het heiligdom, vertegenwoordigde God bij de mensen en was 
geroepen om het volk onderwijs te geven uit de wet. 
Vers 8-9 - Als Samuel voor de derde keer geroepen wordt, be-
grijpt Eli dat het de HEERE is. Daarop maakt hij Samuel duidelijk 
hoe er op de roepstem van God gereageerd moet worden. Hierbij 
is de luisterhouding belangrijk. In de hele Bijbel lezen we steeds 
weer hoe belangrijk het is om te luisteren naar God.  We zien 
dit wanneer God Zijn wet heeft gegeven en deze nog een keer 
samenvat (Deut. 6:4). Ook de profeten roepen op om te luisteren 
(Jer. 7:23, Ezech. 6:3). En ook in het Nieuwe Testament spoort 
Jezus Zijn discipelen aan om naar Zijn woorden te luisteren en 
deze ook te doen. 
Eli zegt tegen Samuel dat hij terug moet gaan en antwoorden: 
‘Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert.’ In andere vertalingen 

lezen we het woordje ‘horen’, wat in de grondtaal ook de bete-
kenis van gehoorzaam zijn heeft. Samuel zal gehoorzamen aan 
Gods Woord. Daarop wijst ook dat Samuel zich ‘Uw knecht’ noemt. 
Vers 10 - Voor de vierde keer wordt Samuel geroepen. Toen kwam 
de Heere en bleef daar staan. Het wijst erop dat de HEERE naar 
Samuel toekomt en hem iets bekend gaat maken (zie Gen. 28:13 
en Ex. 35:5). 
Nu komt er contact. Het is opvallend dat Samuel bij name geroe-
pen wordt en dat tot vier keer toe. Herhaling betekent nadruk, 
grote betekenis. Samuel kan er niet omheen, het is om hem te 
doen.  Samuel antwoordt eerbiedig met de woorden die Eli hem 
geleerd heeft. Opmerkelijk is dat hij zelfs zoveel ontzag heeft 
voor God dat hij, anders dan Eli heeft aangegeven, niet de Naam 
van God op zijn lippen neemt. 

Gods signalen
Ondanks dat er van alles mis is in de tempel, blijft God signalen 
uitzenden. Hij blijft contact zoeken. In vers 3 wordt duidelijk ge-
zegd dat de lamp van God nog niet uitgedaan was. Op momenten 
dat het in een bedrijf verschrikkelijk tegenzit en een faillissement 
dreigt, wordt er wel eens gezegd: ‘Wie doet het licht uit?’ Maar 
God is anders. De lamp brandt nog en de ark staat nog in de tem-
pel als teken van Gods aanwezigheid.

de stem van God
Het Woord van God is zeldzaam in de dagen van Samuel. Dat 
kun je bij ons - in de letterlijke zin - niet zeggen: in de kerk, op 
catechisatie, op clubs en conferenties laat God Zijn stem horen. 
Maar horen is wel wat anders dan verstaan! Als je het zo bekijkt, 
is Gods stem in onze tijd misschien toch ook wel zeldzaam. In 
de maatschappij wordt er steeds minder rekening mee gehouden, 
en in de kerk weten we er soms ook niet goed raad mee. Samuel 
verstaat Gods stem niet. Het is Eli die roept, denkt hij. God kan 
tegen ons spreken, maar we moeten de boodschap wel opvangen. 

Wie zegt het?
Je denkt misschien wel eens: ‘Ach, hij of zij zegt dat maar.’ On-
dertussen kan het God zijn die roept. Eli moet aan Samuel dui-
delijk maken dat het God is die hem roept. Uitgerekend Eli leert 
aan Samuel de luisterhouding naar God toe. Eli, een oude man 
die al afgeschreven was, ongeschikt voor zijn taak. Hij heeft er 
in Silo een puinhoop van gemaakt. Toch gebruikt God Eli hier in 
een belangrijke fase van Samuels leven. Wij kunnen ook mensen 
tegenkomen die Gods stem aan ons verklaren. Houd je oren dus 
geopend! 
De luisterhouding is in dit verhaal cruciaal. Hoe vaak denken we 
het allemaal wel niet te weten. Hoe vaak vallen wij God niet in 
de rede met onze eigen gedachten en ideeën. Is ons gebed bij-
voorbeeld alleen maar een kwestie van: ‘Hoor Heere, want Uw 
knecht spreekt’, of maken we ruimte voor: ‘Spreek Heere, want 
Uw knecht hoort’?
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SPEL 

1. de verdwenen Bijbels
Met hulp van een goed luisterend oor, een oog voor detail en 
samenwerking gaan de gemeenteleden op zoek naar de vijf ver-
dwenen Bijbels. 

Voorbereiding:
• Zoek vijf verschillende Bijbels met elk een ander omslag. 
• Maak een foto van vijftien verschillende Bijbels (let op: hier 
moeten dus ook de vijf verschillende Bijbels tussen zitten die ge-
raden moeten worden). 
• Zorg voor een set walkietalkies of twee smartphones. 

Werkwijze:
• Verdeel de groep in twee gelijke groepen. Groep 1 is de groep 
met oog voor detail en groep 2 is een groep die goed moet kun-
nen luisteren. 
• Groep 1 gaat naar een andere ruimte, waar vijf verschillende 
Bijbels liggen en een smartphone of walkietalkie. Groep 2 heeft 
alleen een wit papier, potlood en een smartphone of walkietalkie.
• Groep 1 gaat de Bijbels omschrijven. De andere groep mag de 
Bijbels gaan schetsen op papier, maar geen letters of woorden 
opschrijven. 
• Na tien minuten krijgt groep 2 op een groot scherm meerdere 
Bijbels te zien. Zij moeten de vijf Bijbels aanwijzen die omschre-
ven zijn. 

2. Hoorspel
Gemeenteleden maken hun eigen hoorspel.

Voorbereiding: 
• Maak groepen van zes personen.
• Zorg voor elke groep dat je een verhaal hebt, plus de benodigde 
attributen. 

Werkwijze:
• Laat elke groep een verhaal kiezen of laat hen een eigen ver-
haal verzinnen. 
• Geef ze de opdracht om van dit verhaal een hoorspel te maken. 
Laat ze eerst met elkaar het verhaal goed doorlezen. Ze kunnen 
het verhaal in verschillende gedeelten opdelen en de rollen ver-
delen. Ook kunnen ze samen gaan bekijken welke geluiden er in 
dit verhaal naar voren komen. Denk daarbij aan: geluiden in de 
omgeving, geluiden bij het water, geluid van iemand die loopt, 
een leger dat gaat aanvallen, enz. 
• Laat ze dit hoorspel uitspelen met verschillende stemmen, een 
verteller en de geluiden die in het verhaal voorkomen. Het is 
extra leuk als degenen die het verhaal gaan uitspelen voor het 
publiek ook niet te zien zijn. Het gaat echt om luisteren! 
• Je kunt ze dit hoorspel ook laten opnemen, zodat je het kunt 
afspelen als een ‘luister-verhaal’.  
 
Tips:

•  Wanneer er wordt gekozen om van bijbelverhalen een hoorspel 
te maken, is het leuk om de andere groepjes te laten raden welk 
bijbelverhaal er wordt uitgespeeld. 
• Laat het verhaal voorlezen en het publiek de geluiden maken 
die in het verhaal voorkomen. Dus: als de wind waait, gaat ieder-
een blazen, enz.

3. Spelcircuit ‘Luister goed’
Een spelcircuit waarbij er spelletjes gespeeld worden die een link 
hebben met ‘luisteren’. 

Dit spelcircuit is leuk om te spelen met de hele gemeente, maar 
kan ook goed een apart onderdeel zijn voor de kinderen/tieners 
in de gemeente. Het is ook mogelijk om spellen los te spelen als 
‘opwarmertje’ voor een andere activiteit. 

Voorbereiding: 
• Maak een keuze uit onderstaande spellen. Verzamel waar nodig 
de materialen en leg alles zoveel mogelijk van tevoren klaar.  
• Vraag vrijwilligers om bij de spellen te gaan zitten. Zij geven 
uitleg bij het spel, begeleiden de groepjes bij het spel, houden de 
scores bij en vullen die in op de kaart.  
• Spreek duidelijk af hoe jullie het met de punten gaan doen. 
Voor elke goede opdracht één punt. Spreek ook een speeltijd af, 
bijvoorbeeld zes minuten per spel en twee minuten wisseltijd.  
• Kopieer de scorekaarten (bijlage 6 ).

Werkwijze:  
• Verdeel de groep in net zoveel groepjes als dat je spellen hebt. 
Dit spel is ook erg leuk om met een groep kinderen of tieners te 
spelen. Als je veel mensen verwacht bij deze activiteit, kies dan 
zeker tien spellen uit om te spelen. Bij hele grote groepen kun je 
het circuit dubbel uitzetten. Reken op zeven tot tien deelnemers 
per groepje.  
• Groep 1 begint bij spel 1, groep 2 bij spel 2, enzovoorts.

Een overzicht van de spellen
 a. Amerikaans liften 
Iedereen zit in een kring en krijgt een nummer. Dan begint het 
‘liften’, en iedereen doet ritmisch tegelijk mee met de volgende 
vier liftgebaren: Met beide handen tegelijk klappen op de knieën/
bovenbenen. In de handen klappen. Rechterduim omhoog steken, 
en over je schouder bewegen. Linkerduim omhoog steken, over je 
schouder bewegen.
Nummer 1 begint te liften. Wanneer iedereen zijn rechterduim 
omhoog steekt, noemt nummer 1 zijn eigen nummer, en wanneer 
hij zijn linkerduim omhoog steekt, noemt hij een nummer van ie-
mand anders uit de kring. De persoon die dat nummer heeft, zegt 
zijn eigen nummer op het moment dat iedereen zijn rechterduim 
omhoog steekt, en noemt het nummer van iemand anders wan-
neer hij zijn linkerduim opsteekt. Dit gaat door, totdat iemand 
zich vergist met een nummer, of vergeet te liften wanneer zijn 
nummer genoemd is. Deze persoon is af en gaat buiten de kring 
zitten. De anderen schuiven (indien mogelijk) een plaatsje op, en 
de nummering verandert. Doel van het spel is in deze variant, om 
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te proberen om net zo lang geen fouten te maken, totdat er één 
iemand overblijft. 
Puntentelling: Noteer bij alle groepjes de tijd op het scoreformu-
lier. Het groepje met de langste tijd krijgt op het eind de  meeste 
punten. 

 b. Blindemannetje
De teamleden gaan in een rij staan. De voorste twee teamleden 
worden geblinddoekt. Het eerste teamlid begint het parcours te 
lopen zodra de tijd is ingegaan. Hij/zij wordt begeleid door een 
ander teamlid. Dat mag alleen door mondeling aanwijzingen te 
geven, niet door de ander aan te raken. Wanneer dit laatste toch 
gebeurt, of als de geblinddoekte een obstakel aanraakt, moet het 
teamlid weer opnieuw beginnen. Wanneer het teamlid het par-
cours goed heeft afgelegd, vertrekt het volgende teamlid met een 
begeleider. Enzovoorts.
Puntentelling: Het team waarvan de teamleden als eerste alle-
maal het parcours hebben afgelegd, heeft gewonnen. 

 c. Welk woord is er weg?
De groep luistert naar een verhaal. Dit kan variëren van heel een-
voudige zinnen, tot wat moeilijker verhaaltjes, afhankelijk van de 
leeftijd en het luisterniveau van de groep. 
Vervolgens wordt de tekst opnieuw verteld, maar nu zijn er enkele 
woorden weggelaten of veranderd. De groep moet individueel of 
in groepjes opschrijven welke woorden weggelaten zijn. Punten-
telling: Welke groep de meeste goede woorden heeft, heeft ge-
wonnen en scoort daarmee de meeste punten. 

 d. Stilte 
Neem van tevoren een stuk of twintig geluiden op en noteer op 
een antwoordvel welke geluiden dit zijn. Het spel begint zodra 
de opname wordt gestart. De teamleden moeten heel stil zijn om 
goed te kunnen luisteren. Wat denken zij te horen? Ze krijgen 
dertig seconden de tijd om te overleggen en het antwoord in te 
vullen. Daarna ga je naar het volgende geluid. Enzovoorts. 
Na afloop kijkt de spelleider het invulformulier na met behulp 
van het antwoordvel.
Puntentelling: Het team met de meeste goede antwoorden heeft 
gewonnen. 

 e. Geluiden-memorie
Verzamel van tevoren tien tot zestien potjes (lege kokertjes of ol-
varitpotjes). Beplak de potjes met papier of zorg er op een ander 
manier voor dat de gemeenteleden de binnenkant van de potjes 
niet kunnen zien. Vul de potjes met verschillende materialen of 
voorwerpen. Doe steeds in twee potjes hetzelfde materiaal. Bij-
voorbeeld: rijst, gedroogde bonen, krenten of rozijnen, koekjes, 
dropjes, een stukje appel, pasta’s, hagelslag, lucifers, water. (Zet 
eventueel een merkteken onder op de potjes waar hetzelfde ma-
teriaal in zit. Zo blijven de potjes voor de spelleider herkenbaar.) 
Zet alle potjes op een tafel neer. Leg de groep uit dat ze geluiden-
memorie gaan spelen. Vertel dat in twee potjes hetzelfde materi-
aal zit. Het is de bedoeling dat zij deze bij elkaar gaan zoeken. Is 
de combinatie goed, dan haalt de spelleider de potjes weg. 

Puntentelling: Voor elke goede combinatie krijgt de groep één 
punt.

 f.  Een open interview 
Maak in de ruimte een opstelling waaruit blijkt dat er een in-
terview gaat plaatsvinden. Nodig iemand uit de gemeente uit. 
(Denk aan: de dominee, de koster, een jongere, een ouderling, 
een vrijwilliger.) De groep krijgt de gelegenheid om deze persoon 
te interviewen. Maar ze mogen alleen open vragen stellen. 
Puntentelling: Voor elke open vraag per ronde krijgt de groep één 
punt. 
 

4. Raad de stem
Kun jij horen van wie deze stem is? 

Voorbereiding:
• Vraag vijf gemeenteleden die allemaal een stukje van een zin 
willen opnemen. Een zin zou kunnen zijn: ‘Wij vinden het goed om 
te horen dat we samen gemeente zijn.’

Werkwijze:
• Laat het geluidsfragment het hele weekend tijdens verschil-
lende momenten horen. 
• De gemeenteleden moeten raden wie deze zin heeft ingespro-
ken en kunnen hun verdenking inleveren/inzenden op een cen-
traal punt (via een e-mailadres of zet een box in de kerk waar ze 
deze kunnen inleveren).
• Maak de uitslag en de winnaar bekend tijdens een centraal mo-
ment, bijvoorbeeld het koffiedrinken of een gezamenlijke maal-
tijd. 

5. Tussendoortjes 
Deze spellen kun je gedurende het weekend tussendoor spelen. Ze 
hebben een link met het thema.  

a. Commando pinkelen 
Werkwijze:
• Spreek met de groep een aantal commando’s af. 
• Geef een paar voorbeelden: commando pinkelen (met wijsvin-
gers ‘pinkelen’ op randje van de tafel), commando bol (twee han-
den als een ‘bol’ op tafel, dus alleen de vingers), commando hol 
(twee handen omgekeerd op tafel), commando plat (twee handen 
plat op tafel). 
• Je kunt later nog altijd commando’s als ‘staan’, ‘zitten’, ‘lopen’ 
toevoegen. 
• De groep mag alleen het commando uitvoeren wanneer de spel-
leider voorafgaand aan het commando het woord ‘commando’ 
heeft gebruikt. Als de spelleider dit niet doet en een aantal ge-
meenteleden voert het commando wèl uit, dan zijn deze ‘af’. De 
snelheid kan worden opgevoerd naarmate de groep het spel beter 
volgt. 
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b. Stiltespel 
Werkwijze: 
• Eén gemeentelid gaat voor de groep staan met de ogen dicht en 
de rug naar de groep toe. 
• De spelleider wijst een aantal andere gemeenteleden aan die 
erachter mogen gaan staan/zitten. 
• Vervolgens wordt aan het gemeentelid gevraagd hoeveel ge-
meenteleden er achter hem/haar staan. 
• Door goed te luisteren zou het gemeentelid dus moeten kunnen 
raden hoeveel gemeenteleden achter hem/haar staan. 

c. Doorfluisterspel 
Werkwijze:
• Alle gemeenteleden zitten in een kring. 
• De eerste persoon bedenkt een zin (gelinkt aan het thema) en 
fluistert die in het oor van het gemeentelid naast zich. Het door-
fluisteren van de zin mag maar één keer!
• De volgende persoon fluistert de zin in het oor van het gemeen-
telid dat daarnaast zit enzovoorts, totdat de zin de hele kring 
rond is. 
• De laatste in de kring zegt hardop wat hij/zij ervan verstaan 
heeft. 

d. De juiste tijd  
Nodig
• Horloge 

Werkwijze:
• De spelleider wijst de gemeenteleden op het feit dat het gedu-
rende de komende tijd muisstil moet zijn en dat niemand (be-
halve de spelleider) op zijn/haar horloge mag kijken.
• Het gaat er hierna om dat de gemeenteleden precies drie minu-
ten stil blijven. 
• Zodra iemand denkt dat de tijd voorbij is, gaat deze op een 
stille en rustige manier staan. 
• Wie kan in de stilte het beste naar de tijd luisteren? 

e. Muzikant 
Werkwijze:
• De spelleider stuurt één gemeentelid de ruimte uit.
• De groep spreekt af wie de muzikant is. Deze maakt telkens 
geluiden (denk aan: klappen, trommelen, fluiten, enz.). 
• Roep het gemeentelid weer binnen
• De hele groep doet steeds de muzikant na.
• Het gemeentelid moet ontdekken wie er steeds het geluid be-
denkt en begint. 
 

CREATIVITEIT 

1. Luisterwand 
Gemeenteleden kunnen gedurende het hele startweekend hun re-
acties rondom het thema opschrijven en delen met anderen. 

Voorbereiding: 
• Hang grote vellen papier op in een ruimte waar veel gemeente-
leden tijdens het startweekend langskomen. Kies dus een centrale 
en zichtbare plek. Je kunt hier ook goed de achterkant van een 
behangrol voor gebruiken. Leg of hang hier ook stiften, pennen 
bij. 
• Schrijf het thema Goed om te horen! in grote letters op deze 
behangrol. Schrijf er in andere kleuren allerlei korte zinnen om-
heen. Zoals: dit ga ik onthouden, dit vond ik mooi, dit sprak mij 
aan, deze tip heb ik gehoord, zo kan ik Gods stem beter verstaan, 
zo spreekt God tot mij, enz.

Werkwijze: 
• Tijdens de startactiviteiten schrijven gemeenteleden op wat zij 
willen doorgeven aan anderen. Zonder te praten, maar op papier. 
Wat heb jij gehoord door goed te luisteren naar anderen? Wat 
vond je mooi en wil je doorgeven? Op deze manier ontstaat er 
een luisterwand vol met mooie tips en ervaringen van gemeen-
teleden. 
• Wijs de gemeenteleden regelmatig op deze luisterwand. Bena-
druk dat op deze manier zichtbaar wordt dat God op verschillende 
manieren tot ons spreekt. Hoe bijzonder is het om dat te ontdek-
ken!   
• Gebruik de tips en reacties in de afsluiting van het startweek-
end of schrijf hierover na afloop in het kerkblad!

2. Uitbeelden van het bijbelverhaal    
Gemeenteleden, jong en oud, gaan op een creatieve manier aan 
de slag om het verhaal van Samuel uit te beelden. 

Benodigdheden: 
• Schilderspanelen of stevig papier (om op te verven)  
• Kwasten en verf
• Schotels of eierdozen (voor de verf, om te mengen)
• Keukenrol
• Kranten of vuilniszakken (om de tafels af te dekken)  

Werkwijze: 
• Zorg ervoor dat de tafels afgedekt zijn en alle materialen klaar-
liggen. 
• Zorg er ook voor dat iedereen klaarzit met zijn schildersdoek 
en verf. Vertel dat we een schilderij gaan maken over het bijbel-
verhaal van Samuel. 
• Eerst zal het bijbelverhaal  (1 Samuel 3:1-10) nog een keer 
voorgelezen worden. Vraag hiervoor een gemeentelid dat dit leuk 
vindt om te doen en dit ook op een beeldende manier kan doen. 
Eventueel kun je hier een echte luisteropdracht van maken, door 
te vragen of iedereen zijn of haar ogen dicht wil doen tijdens het 
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voorlezen. Komen er tijdens het voorlezen uit de Bijbel beelden 
naar boven bij je? 
• Tijdens het luisteren én schilderen geef je de volgende denk-
vraag aan de deelnemers: ‘Hoe zou het zijn om, net als Samuel, 
plotseling de stem van God te horen? Plotseling: omdat Samuel 
hier totaal geen rekening mee hield… en wij vaak ook niet… 
Andere vragen om over na te denken zijn: Hoe zou jij je voelen 
als je in Samuels schoenen had gestaan? Zou zoiets ook in onze 
tijd kunnen gebeuren, en hoe dan? Hoe zou jij dan reageren? 
• Na of tijdens het bijbelverhaal gaat iedereen aan de slag met 
zijn of haar schilderij. Het mag abstract zijn of concreet. Laat ie-
dereen vrij hierin. 

Tips: 
• Misschien zit er wel iemand in de gemeente die zelf heel handig 
is in tekenen of schilderen? Schakel dit gemeentelid zeker in bij 
deze creatieve opdracht. Vaak vinden mensen het heel leuk om 
hun kennis en tips te delen. 
• Gebruik eventueel een andere vertaling om voor te lezen of lees 
het uit een kinderbijbel voor. 
• Je kunt ook een schilderij maken over een kernzin uit het bij-
belgedeelte. Bijvoorbeeld: 1 Samuel 3:10: ‘Spreek, want Uw die-
naar luistert.’ Welke houding neemt Samuel hier aan? Hoe kun je 
dat uitbeelden? 
• Maak van alle schilderijen een voorstelling, zodat andere ge-
meenteleden de schilderijen ook kunnen bewonderen! 

3. Collage: allemaal oren! 
Maak een collage met allemaal verschillende oren. 

Benodigdheden: 
• Grote vellen papier, scharen en lijm 
• Tijdschriften, kranten, enz. (waar mensen in staan) 
• Eventueel foto’s van gemeenteleden, de clubkinderen en jon-
geren 

Werkwijze: 
• Vertel dat we een collage gaan maken met allemaal oren. Er 
zijn heel veel verschillende oren op deze aarde. Kijk maar eens 
naar elkaars oren…. Zeker kinderen zullen dit leuk vinden. Er zijn 
grote, kleine, blanke, gekleurde oren, maar ook flaporen of wie-
beloren. Al die oren hebben één ding gemeen met elkaar: je kunt 
ermee luisteren/horen! 
• De collage kan alleen, samen of in kleine groepjes worden ge-
maakt. 
• Schrijf op het vel papier eerst het jaarthema ‘Goed om te horen’ 
op. Je kunt ook een zin uit het bijbelgedeelte (1 Samuel 3:1-10) 
opschrijven, bijvoorbeeld: ‘Spreek Heere, want Uw dienaar luis-
tert.’ Of een andere mooie zin: ‘Heb je oren? Luister hiermee naar 
God!’  Kinderen, tieners en jongeren kunnen ook zelf bedenken 
wat ze bij al die oren willen opschrijven. Geef ze de opdracht iets 
te bedenken wat bij het thema of het bijbelgedeelte past. 
• Zoek zoveel mogelijk oren op in tijdschriften en kranten. Even-
tueel kun je ook foto’s van gemeenteleden zelf gebruiken: neem 
een foto mee waar je oren op te zien zijn. Knip uit en plak op. 

Maak er een mooie collage van. Je kunt de collage aanvullen 
door zelf oren te tekenen of allerlei woorden tussen de oren op te 
schrijven die met ‘oren en horen’ te maken hebben. 
• Leg alle collages bij elkaar op een tafel of hang ze op. Of: maak 
van alle losse bladen één grote collage. Doe dit op een zichtbare 
plek in de hal van de kerk of op een tafel in het gezamenlijk ver-
enigingsgebouw. Zo zorg je ervoor dat ook andere gemeentele-
den kunnen genieten van jullie kunstwerken!
 
Tip: 
• Tijdens het maken van deze collage kun je ook samen naden-
ken over wat je allemaal met oren kunt doen. Hoe belangrijk zijn 
oren? Wat kun je horen? Wat wil je niet horen? Hoe werkt een oor 
eigenlijk? Hoe is het om een gehoorapparaat te moeten dragen? 
Enz. Eventueel leg je hiervoor kaartjes met vragen neer op de 
tafels. 

4. Maak een placemat
Maak een placemat als reminder aan het jaarthema, waarbij de 
oren extra opvallen. 

Benodigdheden: 
• Bijlage 7 
• Kleurpotloden en/of stiften 
• Eventueel versiermateriaal: confetti, stickers, papiertjes, enz.

Werkwijze: 
• Deze opdracht is vooral leuk voor kinderen. Als je met ouderen 
een placemat wilt maken, kun je ze bijvoorbeeld zelf een gezicht 
laten tekenen (maak een portret van jezelf) of kun je ook gebruik 
maken van een foto van het eigen gezicht (groot formaat). 
• Zorg dat je de bijlagen/werkbladen van tevoren klaar hebt lig-
gen. Laat de kinderen kiezen of ze een jongen of een meisje wil-
len maken. 
• Kleur het gezicht mooi in met viltstift of potlood. Het werkblad 
kan verder versierd worden naar eigen inzicht.  
• Knip de oren uit en plak deze op het gezicht. Je placemat is 
klaar. 
• Eventueel kun je met een lamineermachine en lamineervellen 
de placemat extra stevig maken. De oren komen dan wel plat te 
zitten, maar om er echt vanaf te eten is dit wel handig. 

5. Hoofdband mét oren - knutsel bij het bijbelverhaal
Tijdens de bijbelstudie kun je de jongere kinderen eventueel aan 
het werk zetten met deze knutsel. 

Nodig:
• (gekleurd) ijzer-/elektriciteitsdraad van ongeveer 30 centime-
ter
• Schaar 
• Grote oren, geprint op stevig papier (zie bijlage 8) 
• Kniptang
• Plakband
• Stiften/kleurpotloden 
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Voorbereiding:
• Knip het draad alvast op de juiste maat 
• Print grote oren uit

Werkwijze:
• Kleur de oren in.
• Knip de oren langs de buitenlijnen uit. 
• Buig het draad om je hoofd als haarband.
• Plak het draad op de aangegeven plaats met een plakbandje 
vast.
• Zet de oren op je hoofd. Wat zul jij goed kunnen horen! 

Variatie: 
• In plaats van een hoofdband met oren kun je ook een feestmuts 
met oren maken. Gebruik dan een lange strook stevig papier. 
Schrijf hierop de tekst: ‘Dit is goed om te horen!’ Niet de zijkanten 
van de strook aan elkaar tot een ‘muts’ die op je hoofd kan. Knip 
oren uit papier en plak of niet deze vast aan de zijkant van deze 
‘muts’. Versier de muts met stickers, krullen, enz. 
 
 
 

EXTRA IdEEËn
• Maak een ‘ouderwetse telefoon’ van twee blikjes en een draad 
ertussen. Zoek via het internet op hoe je dit het beste kunt doen. 
‘Bel’ elkaar op en luister naar de boodschap die de ander door-
geeft via deze telefoon. 
• Een traktatie bij het jaarthema om uit te delen of te laten ma-
ken. Maak een hoofdtelefoon met: een lange zure mat (strook), 
twee oreokoekjes, een dropveter en een klein doosje smarties, 
rozijnen of andere kleine snoepjes. De zure mat stop je tussen 
de oreokoekjes (de band), de dropveter stop je tussen één koekje 
en tussen het snoepdoosje. (Eventueel plakken met poedersuiker 
en water.) 

• Geef de boodschap die jij hebt gehoord door! Geef elk gemeen-
telid na afloop van de activiteit of kerkdienst een mooie ansicht-
kaart (misschien een foto van jullie kerk). Aan wie zou jij een 
mooie boodschap (die jij gehoord hebt) willen doorgeven? Schrijf 
die persoon een kaartje mét jouw boodschap en stuur hem op! 
•  Organiseer een stiltewandeling! Zie bijlage 5. 
• Ga aan de slag met de rondzendbrief: zie hieronder. 

Rondzendbrief 
Via een rondzendbrief gaan er mooie boodschappen rond in de 
gemeente. 

Benodigdheden: 
• De brief om door te geven aan elkaar, zie bijlage 9. 
• Pennen 

Werkwijze: 
• Geef een aantal gemeenteleden tijdens het startweekend de 
rondzendbrief uit bijlage 8. Leg uit wat hier de bedoeling van 
is. Deze brief wordt tijdens het startweekend steeds doorgegeven 
aan andere gemeenteleden. Aan het eind van het weekend, bij-
voorbeeld tijdens het koffiedrinken na de startdienst op zondag, 
worden de brieven voorgelezen of opgehangen, zodat iedereen 
deze brieven kan lezen. 
• Elk gemeentelid dat de brief krijgt, schrijft er kort een bood-
schap in die hij of zij gehoord heeft en die goed was om te horen. 
Dat kan een tip van iemand zijn, een mooie tekst of spreuk, een 
vers uit de Bijbel, enz. 
• Geef de brief ook door aan kinderen, tieners en jongeren! 
• Spreek van tevoren af bij wie de brief aan het einde van het 
weekend ingeleverd kan worden. Of: als je de brief langer wilt 
laten circuleren in de gemeente, spreek af wanneer en waar de 
brief ingeleverd kan worden. Je kunt hier natuurlijk ook een week 
of een maand de tijd voor nemen. 
• Degene die de brieven verzamelt, zorgt ervoor dat de brieven 
in het kerkblad of op de website komen. Of kom er halverwege 
het seizoen op terug in een kerkdienst. Een mooie kans om het 
jaarthema terug te laten komen. 

 

3. Suggesties startweekend Goed om te horen!



19

�om te  
GOED
HOREN!

Startzaterdag als actiedag voor het Diaconaal project Geef hoop!

Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben veel gemeenten 
hun actiedag voor het Diaconaal project moeten doorschuiven. Jam-
mer voor alle voorbereidingen, maar zeker jammer voor de chris-
tenen in Mozambique die onze hulp nu misschien nog wel harder 
nodig hebben. Daarom nodigen we jullie van harte uit om de actie-
dag toch vorm te geven en te verplaatsen naar een ander moment. 
Misschien is dit startweekend wel een mooi moment! De gemeente 
komt (misschien wel sinds lange tijd) weer bij elkaar en er hoeft 
geen extra zaterdag voor ingepland te worden. Zo is er naast ont-
moeting en saamhorigheid ook tijd en ruimte om geld op te halen 
voor Chiyembekezo in Mozambique.

Tips
- Ontmoeting staat centraal 
Zorg dat er tijdens alle acties die worden gehouden, genoeg 
ruimte is voor ontmoeting en onderling gesprek. Kijk welke vor-
men in het startweekendkatern hiervoor geschikt zijn. Je kunt 
er bijvoorbeeld voor kiezen om een maaltijd te organiseren te-
gen betaling. De opbrengst van de maaltijd is dan voor het Dia-
conaal project. Maak tijdens de maaltijd gebruik van één van de 
werkvormen uit het startweekendkatern (kijk bij Ontmoeting/
Kennismaking). Zo kun je ruimte bieden aan beide aspecten. 
Of doe tijdens de maaltijd een speciale quiz over Mozambique.  
 
- Spaar bijbels voor Mozambique 
Het jaarthema Goed om te horen! nodigt ons uit om met jong en 
oud de Bijbel te lezen en met de hulp van de Heilige Geest te ver-
staan. Hierin wordt ook nadruk gelegd op het zélf bijbellezen. In 
Mozambique zijn er bij jeugdgroepen vaak maar één of twee Bij-
bels beschikbaar. Bijbels zijn voor de meeste christenen te duur en 
onbereikbaar. Daarom wil de kerkelijke organisatie Chiyembekezo 
graag Bijbels tegen een zeer laag tarief gaan verspreiden onder de 
jongeren in Mozambique. Hoe mooi zou het zijn als zowel in Neder-
land als in Mozambique door jongeren (nog) meer in de Bijbel wordt 
gelezen. De kinderen kunnen door middel van spaarkaarten Bijbels 
sparen. Zie https://diaconaalproject.nl/spaarkaart/

Jaarthema en diaconaal project

-Actiekrant 
In de speciale (gratis!) actiekrant staan diverse verhalen over jonge 
christenen in Mozambique en wat het geloof en de Bijbel voor hen 
betekent. Deel deze krant uit zodat gemeenteleden te weten komen 
over hoe het geld besteed wordt. https://diaconaalproject.nl/actie-
krant/

-Bijbellezen 
Het jaarthema wil onder andere het bijbellezen in gemeenten sti-
muleren. Daarom zal er begin 2021 weer een bijbelleesfolder wor-
den gemaakt met het thema Goed om te horen! Stimuleer dit sei-
zoen twee keer een periode van bijbellezen in de gemeente. Gebruik 
bijvoorbeeld rond het startweekend de bijbelleesfolder van 2020. 
Deze is specifiek gekoppeld aan het Diaconaal project – Geef hoop. 
Je kunt de bijbelleesfolder 2020 via deze link bestellen.

-Meer informatie 
Wil je meer informatie over het doel van het Diaconaal project, werkvor-
men, posters of filmpjes die je kunt gebruiken, kijk dan op www.diaco-
naalproject.nl. Of volg ons via social media @DiaconaalProjectHgjb 
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Bijlagen

Bijlage 1 - Luisterblad kerkdienst

Deze pagina’s zijn afkomstig uit het prekenschrijfboekje PS. Nu ik hier toch zit  
(uitgegeven door Jes! in samenwerking met de HGJB)
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Bijlage 2 - Kaartjes met oren 

Bijlagen
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Bijlage 3 - Placemat met menukaart

Bijlagen
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Bijlage 4 - Bijbelstudie

Bijbelstudie

Stil worden en Open handen 
Begin deze studie door het samen zingen van: Heere Jezus, om Uw Woord (OTH 229). 

Lezen 
Lees het gedeelte 1 Samuel 3:1-10 voor jezelf door en laat het eens op je inwerken. 
a ) Welke woorden raken je? Omcirkel die.
b ) Wat is voor jou de kern van dit gedeelte? Zet daar een streep onder. 
c) Bespreek in tweetallen waarom je deze woorden hebt omcirkeld en onderstreept. Noteer wat je opvalt. 

Vragen
a ) In vers 1 staat beschreven dat het woord van de Heere schaars was in die tijd. In hoeverre herken jij dat Gods Woord schaars is in 
onze samenleving? Op welke manier en hoe zou dat komen? 
 

b ) Samuel luistert naar God. Hoe herken jij dat in je leven? 
 

c ) Wat is volgens jou een goede luisterhouding? (Op welke manier/waar kun jij God het beste horen?)
 

d ) Kan God spreken terwijl wij het niet horen of niet in de gaten hebben? Hoe kan zoiets gebeuren?  
 

e ) Wat staat er bij jou in de weg om God echt te verstaan?
 

Antwoorden
Schrijf een gebed aan God waarin je je verlangen, moeite, worsteling of blijdschap beschrijft als het gaat om het luisteren naar Hem 
en het verstaan van Zijn stem. Je kunt je laten inspireren door Samuels woorden die Hij uitsprak toen Hij ontdekte dat God tegen Hem 
sprak: ‘Spreek Heer, uw knecht luistert.’ Lees de gebeden aan elkaar voor. Bid ook daadwerkelijk samen met de anderen hiervoor. 
 
 
 
 

Toepassen
Neem de komende periode eens de tijd om naar Gods stem te luisteren. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt denken aan een 
manier als ‘Lectio divina’ of aan een wandeling in de natuur. Maar ook het bijhouden van een gebedsdagboek kan helpen om Gods 
stem meer te verstaan. Schrijf op op welke manier jij de komende periode meer de tijd gaat nemen om naar Gods stem te luisteren. 
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Bijlage 5 - Stiltewandeling 

Organiseer na de bijbelstudie of na de zondagse startdienst een stiltewandeling. Gemeenteleden lopen een wandeling in stilte en gaan zo met 
elkaar op zoek naar Gods stem in hun omgeving.

Voorbereiding:
• Stippel een wandelroute van ongeveer 5 km uit met twee tussenstops. 
• Stel een volwassen leider aan die de wandeling leidt en ook de teksten bij de tussenstops voorleest. 

Werkwijze:
• Heet de gemeenteleden welkom en begin de wandelroute door het lezen van een bijbeltekst/liedtekst.  
• Start de wandelroute en loop bij voorkeur achter elkaar. Het is de bedoeling dat de gemeenteleden in stilte de route lopen en dus ook niet 
met elkaar communiceren. 
• Op ongeveer 1 km is de eerste tussenstop. Hier leest de leider een bijbeltekst voor. Eventueel is er ruimte om deze tekst toe te lichten of een 
denkvraag mee te geven aan de gemeenteleden. Hierna vervolgen de gemeenteleden de route in stilte en is er ruimte om na te denken over 
de bijbeltekst. 
• Na ongeveer 2 km is er weer een tussenstop. Tijdens deze stop kunnen de gemeenteleden eventueel wat eten en drinken. Maak tijdens deze 
stop tweetallen. In deze tweetallen vervolgen ze de wandeling naar het eindpunt. Met elkaar spreken ze over wat ze tijdens de wandeling ge-
hoord en gezien hebben. 
• Geef de gemeenteleden bij het eindpunt de gelegenheid om hun ervaring met de groep te delen en sluit op een manier af die bij jullie past. 

Suggesties om de wandeling te beginnen
In deze stilte
Geef ons Uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Sela 

Stilte
In stilte gaat weer open wat zo lang  gesloten was.
Ogen zien wat was verborgen. Angst houdt dat niet langer vast.
In stilte gééf je leven, als de ander luist’ren wil.
Leven dat je door kunt geven aan wie het maar horen wil.
In stilte krijg je liefde als je and’ren binnenlaat.
Als je al je zorgen even in jezelf bezinken laat.
In de stilte als je handen net als bloemen opengaan 
kun je, als je heel goed luistert weer het woord van God verstaan.
Abdij van Berne

In stilte en rust gedijt de godvruchtige ziel en leert zij doorzien 
de verborgenheden van de schriften. Al wie zich dus van beken-
den en vrienden terugtrekt: tot hem nadert God met Zijn heilige 
engelen. Thomas a Kempis

Suggesties bijbelteksten 
Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de 
andere keren: ‘Samuel, Samuel!’ En Samuel zei: ‘Spreek, want Uw 
dienaar luistert.’ (1 Samuel 3:10)

Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar Mijn stem, dan 
zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op 
de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. (Jeremia 7:23)

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
(Johannes 10:27)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en 
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met 
hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3:20)

Eventuele denkvragen: 
a. Op welke manier spreekt God op dit moment tot jou? 
b. Wat is jouw antwoord op Gods spreken? 

Stiltewandeling
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Bijlage 6 - Scorekaart bij spelcircuit ‘Luister goed!’

Bijlagen

 
Deze scorekaart is van: _____________ 

Spel Punten
Spel 1 Amerikaans liften 

Spel 2 Blindemannetje

Spel 3 Welk woord is er weg?

Spel 4 Stilte

Spel 5 Geluiden-memorie

Spel 6 Een open interview

Totaal score
 

 
Deze scorekaart is van: _____________ 

Spel Punten
Spel 1 Amerikaans liften 

Spel 2 Blindemannetje

Spel 3 Welk woord is er weg?

Spel 4 Stilte

Spel 5 Geluiden-memorie

Spel 6 Een open interview

Totaal score
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Bijlage 7 - Placemat met oren 

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector created by freepik - www.freepik.com</a>
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Bijlagen

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector created by freepik - www.freepik.com</a>
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Bijlage 7 - Placemat met oren 
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Bijlage 8 - Hoofdband met oren 
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Bijlage 9 - Rondzendbrief 
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Goed om te horen! 

Dit is een bijzondere brief…. Tenminste, dat gaat het worden! Want 

deze brief wordt door jullie, gemeenteleden, geschreven. Het is de be-

doeling dat deze brief vol komt te staan met berichten/boodschappen 

die goed zijn om te horen. Dit kunnen blijde, mooie, kleine en bemoe-

digende boodschappen zijn. 

U/jij kunt denken aan een mooie zin of spreuk die u/jou erg aan-

spreekt of aan een bepaalde tekst uit de Bijbel waar u/jij kracht uit 

put. Of gewoon iets leuks dat je hebt meegemaakt tijdens de startac-

tiviteiten.

Schrijf jouw boodschap, die goed om te horen is, in deze brief en geef 

de brief door aan het volgende gemeentelid. De brief is vol als er geen 

ruimte meer is om te schrijven of als vijf mensen iets hebben opge-

schreven. De laatste bezorgt de brief bij de contactpersoon.  

1. Wat ik wil doorgeven omdat het goed om te horen is… 

 
 

2. Wat ik wil doorgeven omdat het goed om te horen is… 

 
 

3. Wat ik wil doorgeven omdat het goed om te horen is… 

 
 
 
4. Wat ik wil doorgeven omdat het goed om te horen is… 

 
 

5. Wat ik wil doorgeven omdat het goed om te horen is… 
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