
Plan voor een dienst met drie dorpen, als afsluiting van een seizoen kerkenwerk. Het thema in

2012/2013 was: vieren maar! Dat is ook het thema van het spel.

Interactieve kerkdienst die gedeeltelijk gemaakt wordt door aanwezigen, inclusief barbecue.

Thema: 4en maar!

Tijdspad:

16.30 uur: aanwezig

16.50 uur: uitleg dienst en spel

17.00 uur: Dienst met opening en lied (zie bijlage)

17.10 uur: begin spel

17.40 uur; terug dienst, aansluitend dienst

18.15 uur: BBQ

Aansluitend: Dankgebed en lied

Spel: levend ganzenbord

● Aanwezigen indelen in 15 groepen. Bij het betalen krijgt iedereen een nummertje, dat is

het nummer van de groep waarin men zit.

● Cijferbordjes met nummers 1- 60

● Groepen starten op 4-tal nummer: 4,8,12 etc, Elke groep krijgt startnummer.

● Elk 4-tal nummer heeft ene opdracht. De groepen beginnen allemaal met opdracht

● Daarna met dobbelsteen verder en de route volgen

● Snel rouleren, niet meer dan ongeveer 2 minuten per opdracht

● Kinderen doen gewoon mee

Materiaal:

● Bordjes met nummer

● Opdrachten bij nummers

● Dobbelstenen

● Pennen

● Verf- kwasten- lijsten met doek

● Veel liedboeken

● Djembe’s

● Klaagmuur maken- losse briefjes
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● Papier voor de hoedjes- papier voor nieuwe tekst

● Roze koeken

● Blikken voor toren Babel

● Papier voor hoedjes vouwen

● Twee Bijbels

Leven ganzenbord

Opdrachten per nummer (twee minuten per nr.):

1: Een is teveel een:  ga gelijk naar 4

3: Bijbels getal van opstaan na drie dagen diepte:

4 keer 4 kniebuigingen

4: Klaagmuur: iedere deelnemer maakt gebeden van één zin en prikt die op de Klaagmuur.

In de dienst worden de gebeden gelezen.

7: is het getal van de rust in de bijbel- sabbat-

sta 1 minuut op één been met ogen dicht

8: Vorm een woord van alle letters uit de woorden: vieren maar

Dan: iedereen bedenkt één woord bij wat het  voor jou betekent

10: 10 is het getal voor mensen om samen te leven. Dat kan goed aflopen, ga daarom door

naar nr 12.

12: Zoek samen een nieuw lied uit het nieuwe liedboek- zingen we straks in de dienst

13: Ongeluksgetal: ga één plaats terug

16: Je zit in de gevangenis.

Schrijf op wie er niet gevangen zat in Bijbel:Juda, Jozef, Paulus, Jacob, Mozes, Johannes,

Petrus

17:    Priemgetal: deelt alleen door  één en zichzelf.

Niets om te 4-en. Ga daarom snel naar  20.

20: Vouw een hoedje van papier.

Maak op de wijs van “een, twee, drie, vier, hoedje van papier”  nieuwe woorden.

De volgende woorden moet er in voor komen:

dank- blij- HEER. Zing het lied. Dit onderdeel komt terug in de dienst

22: Twee plaatsen terug: nr 20

24: Op 24 december heeft Maria al weeën. We vieren de geboorte van Jezus al een beetje.

Midden in de winternacht etc. In de verte komen de wijzen al aan. Zie je ze al?

Vraag voor ieder:

Wat zou jij als geschenk van jezelf aan Jezus willen geven?

Vertel het aan elkaar.

26: Je moet een brug over- cijfer overslaan-  ga direct naar nr 28

28: Het thema is 4enmaar!

Maak samen één schilderij om ‘vieren’ uit te beelden.

(Onderdeel komt terug in de dienst)

31: Drie stappen terug: nr 28!

32: Bijbeltekst: Lees Genesis 22: 10-22
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Deze trap komt uit de hemel naar de aarde. Een gaatje in de hemel.

Hoe merk jij dat God soms naar beneden komt?

36: Klaagmuur:

Iedere deelnemer maakt gebeden van één zin en prikt die op de Klaagmuur. In de dienst

worden de gebeden gelezen.

40: 40 is een terugkerend getal in de bijbel. Het is een tussentijd waar er een weg wordt

gezocht naar een nieuw begin.

Noem 5 bijbelse voorbeelden waar het getal 40 wordt gebruikt.

44: Zoek samen een nieuw lied uit het nieuwe liedboek. Dat zingen we straks in de dienst

46:   Mooi getal maar niet door 4 deelbaar. Ga naar 48= 12 X 4 = alle volken uit alle windstreken

48: Jullie zitten in de put. Het is mensonterend wanneer mensen in de put worden gegooid.

God wil dat wij protesteren tegen onrecht. Sla alarm.

Maak op de trommels zoveel mogelijk lawaai, allemaal in het zelfde ritme.

49: Ga verder naar nr 52

52: Bouw een zo hoog mogelijke toren van Babel

56: Bijbels gezien is vieren: delen. Oefenen dus!

Deel de koek in gelijke porties voor iedereen in de groep zonder een voorwerp te

gebruiken

57: Ga één plaats terug

59: Snel naar nr 60

60: Bijbeltekst: Genesis 22: 10-22

Hier komt de trap van de hemel naar de aarde. Ergens in de bijbel bouwen ongeduldige

mensen zelf een trap naar de hemel. Hoe heet de plaats waar dat gebeurde?
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