Voorbereidende activiteit fakkeltocht:

Vredig Licht, Vurig Hart
Deelnemers
Duur
Locatie

12-18 jaar, 6- … personen
90 minuten
binnen of buiten met plaats om te lopen

INLEIDING
De fakkeltocht komt dichterbij. Om je al helemaal onder te dompelen in het thema,
stellen we de volgende activiteiten voor. Er zijn drie spelen waaruit je kan kiezen (of je
speelt ze allemaal), een creatieve opdracht en een schrijfopdracht. We hopen dat jullie
hierdoor het vuur in je hart alvast aansteken en we jullie vol enthousiasme mogen
verwelkomen op 26 november.
Veel plezier!

SPEL 1: VURIG HART ESTAFETTE
Doel

Als eerste met je team je hart volledig laten branden met
kaarsjes.

Duur

20 minuten

Materiaal

- Ongeveer 40 Theelichtjes
- lucifers
- stoepkrijt (wanneer je buiten speelt)
of startpunt & hart-tekening (wanneer je binnen speelt)
- eventueel een fluitje
- een aantal kegels of andere obstakels

VOORBEREIDING
•
•

•
•

Verdeel je groep in twee of meer gelijke teams.
Trek met stoepkrijt een startlijn vanwaar ze mogen beginnen met lopen en een
eindlijn waar ze stoppen. (Je kan ook een begin en eindpunt met een stoel
aanduiden.)
Verspreid de kegels tussen de startlijn en stoplijn voor de twee groepen.
Achter de eindlijn ligt voor elke groep een bakje met voldoende (+/- 20)
theelichtjes.

•
•

Vóór de startlijn wordt voor elke groep met krijt een even groot hart getekend.
(Je kan ook op papier een groot hart tekenen en het blad daar leggen.)
Naast elk hart start elk team in een rij.

HET SPEL
•
•
•

•
•

Bij het (fluit)signaal vertrekt de eerste van de groep en slalomt tussen de kegels
naar de bak met kaarsjes.
Daar neemt de deelnemer een kaarsje en steekt het aan.
Hij stapt met het kaarsje al slalommend terug naar de startlijn waar hij/zij het
ergens op de omtrek van het hart plaatst. Onderweg moet hij/zij voorkomen dat
het kaarsje uit gaat want anders is het niet geldig.
Als het kaarsje op de lijn van het getekende hartje staat, mag de volgende
vertrekken.
De teamleden die staan te wachten proberen ervoor te zorgen dat de kaarsjes
die reeds op de omtrek staan niet uitgaan.

EINDE
Het spel is afgelopen als er één groep heel de omtrek van het hart vol kaarsjes heeft
gezet. Die groep is gewonnen.

SPEL 2: EEN LOPEND VUURTJE
Doel

Met je team de vredevolle quote zo juist mogelijk
overdragen.

Duur

15 minuten

Materiaal

Vredevolle quotes. (zie bijlage spel 2)

VOORBEREIDING
•
•

•

Knip de vredevolle quote twee maal uit.
De groep wordt in twee gelijke groepen verdeeld.
o (Bij een kleine groep, wordt er niet tegen elkaar gespeeld maar maken
jullie één lange rij.)
Elke groep gaat op een lange rij staan.

HET SPEL
•
•

Bij dit spel is het niet belangrijk om als eerste klaar te zijn. Het is wel belangrijk
om de boodschap zo juist mogelijk over te brengen.
De eerste van elke rij krijgt een strookje met een vredevolle quote.

•
•

Hij/zij leest deze rustig.
Op het startsignaal fluistert de eerste de boodschap in het oor van de tweede.
Vervolgens doet de tweede hetzelfde bij de derde. Enzoverder..
Elke persoon mag de boodschap maar één keer doorzeggen. Er wordt niet
herhaald.

•

EINDE
•
•

De laatste persoon van de twee rijen zeggen de boodschap die zij hebben
doorgekregen. Welke boodschap ligt het dichtste bij de oorspronkelijke?
Speel dit spel een aantal keer telkens met een andere quote.

SPEL 3: TIKKERTJE VUUR
Doel
Duur

De tikker heeft als doel zijn vuur zoveel mogelijk te
verspreiden door anderen aan te tikken.
15 minuten

VOORBEREIDING
Stel één tikker aan.
HET SPEL
• De tikker is in dit spel het vuur.
• Telkens als hij/zij iemand tikt wordt de getikte mee ‘vuur’ aan moet hij mee
tikken.
EINDE
Wanneer iedereen getikt is en het vuur onder alle harten van de deelnemers verspreid
is. Wie was de laatst overgeblevene?

SPEL 3: TIKKERTJE VUUR (extra leuke variant)
Doel
Duur
Materiaal

De tikkers hebben als doel het vuur van hun kleur zo veel
mogelijk te verspreiden.
15 minuten
- 2 schaaltjes met elk een andere kleur verf
- oude Tshirts
- sponsen
OF ronde stickers in twee kleuren. (Verkrijgbaar in AVA)

Voorbereiding indien je verf gebruikt:
•
•
•

Vul twee schaaltjes met een andere kleur verf en zet ze op een centrale plaats in
de ruimte.
Stel twee tikkers aan.
Alle leden doen een oude T-shirt aan. Pas op! Soms kan de verf door het T-shirt
drukken.

Het spel:
•

Elke tikker staat voor een andere kleur en doopt zijn vinger of een spons in de
verf.
OF
Elke tikker heeft een vel met stickers in één kleur.

•

Het is de bedoeling dat de tikkers met de verfspons de andere deelnemers
tikken.
OF
Het is de bedoeling dat de tikkers zoveel mogelijk van hun stickers op de andere
deelnemers kunnen plakken.

•

Als er iemand getikt is, blijft die gewoon meespelen.

Einde:
• Bij het eindsignaal stopt het spel en wordt er gekeken naar de T-shirts. Welke
kleur vuur heeft zich het meeste verspreid?
• Welke kleur stickers is het meeste zichtbaar?

Voorbereidende activiteit fakkeltocht:

Knutselopdracht + gespreksvragen
Duur
Materiaal

40 minuten
- A2 papier of verschillende A3 papieren aan elkaar gekleefd
- stevig karton
- dikke stiften
- knutselmateriaal naar keuze
- lange stok

UITLEG
•

Knutsel met je groep een heel groot rood vurig hart (zo groot als een A2 formaat)
en bevestig het op een lange stok.

Enkele tips: Je kan het hart schilderen, bekleven met propjes gekleurd crêpepapier,
meteen uit rood papier knippen, met snippers bekleven, …
•

Een vredig hart bereik je niet zomaar. Een vredig hart heb je niet gewoon omdat
alles goed gaat, maar kweek je net door krachtig om te gaan met tegenslagen
of hoge druk. Ga met je groep in gesprek over de volgende vragen:
- Wanneer voelde jij al eens dat de druk/verwachtingen te hoog waren?
- Herinner jij je nog een moment dat je ‘gevallen’ was en de kracht vond om
weer op te staan?
- Wie of wat kan jou kracht geven om weer op te staan?
- Heb jij Gods liefde al gevoeld? Wanneer? Is dat ook een krachtbron voor jou?
Op welke manier?

•

Laat elk lid met een dikke stift nu op het hart schrijven waar zij kracht uit halen
op een moeilijk moment/ wat hun hart opnieuw kan doen branden.

Neem dit hart mee naar de fakkeltocht.
Tijdens de viering geven we het een mooie plaats.

Voorbereidende activiteit fakkeltocht:

Liefdevolle boodschappen schrijven
Duur
Materiaal

15 minuten
- liefdevolle boodschappen (Bijlage opdracht),
- schrijfgerief
- kleurpotloden/stiften

UITLEG
Maak zoveel mogelijk briefjes met liefdevolle boodschappen. Na de fakkeltocht doen
we een oproep om het vredeslicht te verspreiden bij alle buurtbewoners. Het is de
bedoeling om die lichtjes telkens samen met één van deze liefdevolle boodschappen af
te geven.
In bijlage vinden jullie voorbeelden. Knip ze uit, versier ze en vouw ze dubbel als een
kaartje. Voeg er nog enkele originele zelfgeschreven aan toe op de blanco-kaartjes.

Bijlage spel 2: Vredevolle quotes
Hoe klein je je soms ook voelt,
God ziet jou groots!

Wat zie jij er goed uit, vandaag!
Je straalt.

Ik zou niet liever willen dan tegen jou
zeggen dat je graag gezien wordt.

God wacht op jou om je te omarmen.
Of je nu slaagt of faalt.

Waar jij ‘nee’ zegt, zegt God vaak ‘ja’

Jezus kan jou nooit vergeten.
Je staat geschreven in de palm van zijn hand.

Bijlage opdracht: liefdevolle boodschappen

Geen mens kan iedereen helpen
maar iedereen kan iemand helpen.

Vertel niet alleen aan God
hoe groot je problemen zijn,
maar vertel je problemen
ook hoe groot God is.

Vertrouw
het verleden toe aan Gods genade,
het heden aan Gods liefde
en de toekomst aan Gods
voorzienigheid.

Geloof is het zetten
van de eerste stap.
Zelfs wanneer je nog
niet de hele trap ziet.

Schoonheid begint op het moment
dat jij beslist jezelf te zijn.

Ik hou
van jou.
-God-

Do small things
with great love.

Verwonder je!

